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B   E   R   I   G   T 
V   A   N   D   E 

UITGEVERS  DEZES  f   ERKS. 

##%&ADIEN  de  Heer  MicHAeLis ,   in  de  voorréden  voor  zijne  Vraa- 

gen ,   en  de  Heer  niebuhr  ,   voor  zijne  Bef Wrijving  van  Arabïé , 

een  volkomen  verflag  gedaan  hebben  van  den  oorfprong, 

voortgang  en  gevolgen  der  bekende  Reize  naar  arabic;  en  in  de  voor- 

reden, voor  den  Hoogduitfchen  Druk  van  dit  eerlte  deel  der  Rei- 

ze j   veele  zaaken  herhaald  worden,  die  reeds  woordelijk  onzen 

Landgenooten  zijn  medegedeeld  in  de  Néderduitfche  vertaling  van  de 

Befchrijving  van  Arabïé ,   welk  werk  veelen  bezitten;  zijn  wij  te  raade 

geworden ,   uit  des  Schrijvers  voorréden ,   alleen  dat  geene  voor  te  dragen  * 

dat  in  de  voornoemde  werken  niet  voorkomt. 

De  Heer  niebuhr  merkt  daarin  aan ,   „   datdeBewoonders  vanhetland- 

„   fchap  Temen ,   of  hetzuidelijke  gedeelte  van  Arabië ,   welk  de  Europeërs 

55  gemeenlijk  het  Gelukkig  Arabïé  plégen  te  noemen ,   reeds  in  de  aller- 

„   oudfte  tijden  een  befchaafd,  en,  wégens  hunnen  handel  met  de  Uit- 

„   landers,  een  vermaard  volk  waren.  Dit  Land”,  zegt  hij  ,   ,,  is  voor 

,5  de  Geleerde  thans  ook  nog  een  der  merkwaerdigfte  in  de  waereld  T 

,,  en  verdiende  van  overlang,  om  meer  dan  ccne  oorzaak,  naauwkeuri- 

„   ger  gekaid  te  worden.  Men  heeft  de  arabifche  Taal  reeds  met  veel  nut 

„   tot  verklaring  van  gewigtige  plaatzen  in  den  bijbel  aangewend ;   maar 

5,  zij  heeft,  gelijk  alle  wijd  verbreide  taaien,  veele  verfchillende  taal- 

5,  uitfpraaken,  en  de  Yemenfche  tongval  was  den  europifchen  Geleer- 

5,  den  nog  geheel  onbekend.  Arabië  kon  eenen  Natuurkundigen  veel 

5,  ftof  tot  gewigtige  ontdekkingen  aan  de  hand  géven,  ook kan  de  Schrift- 

?5  uitlegger  ,   door  aantékening  der  thans  gebruikelijke  arabifche  naa- 
*   3,  mm 
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„   men  van  planten.  Reenen  enz.  ménigen  bijbelfchennaam  léren  ver- 
„   klaren.  Op  dezelfde  wijze  kon  de  Aardrijkskunde  bij  eene  Reis  naar 

,,  dit  Land  veel  gewinnen.  Wij  hebben  niet  alleen  oude  arabifche  ge- 

„   fchied-en  aardrijkskundige  werken,  om  welker  wille  het  zelfs  nuttig 
„   konde  zijn ,   de  tegenwoordige  gefteldheid  van  gelukkig  Arabië  te  léren 
„   kennen;  maar  ook  in  den  bijbel  word  van  verfcheidene  arabifche 

„   Réden  gewag  gemaakt.  Om  deze  en  andere  rédenen  hebben  de  bemin- 

„   naars  der  wétenfchappen  voorlang  gewenfcht,  dat  een  gezellchap  van 
„   geleerden  eene  reis  naar  het  gelukkig  Arabië  déde. 

Vervolgens  gaat  de  geleerde  Schrijver  over  tot  de  herhaling  van  den 
oorfprong  en  voortgang  dezer  reize,  zoo  als  dezelve  in  de  voorréden  van 

de  Befchrijving  van  Arabië,  blad.  i,  2   en  3   der  néderduitfche  vertaling 
voorkomt:  daar  bijvoegende  ,,  dat  offchoon  de  dood  al  zijne  reisgenoo- 
,,  ten  binnen  drie  jaarcn  verflonden  heeft,  de  vrugten  van  den  arbeid 
9,  zijner  vrienden  gantfch  niet  gering  te  agtenzijn:  dat  de  Heer  forsjuïl 

„   tot  op  den  dag  zijner  ziekte  buitengemeen naarRig was,  enzeerveele 
„   en  voortreflijke  waarnémingen  in  de  Natuurgefchiedenis  heeft  nage- 
„   laten :   dat  de  reis  van  Koppenhage ,   tot  Kahira  5   en  van  Sucs ,   naar  den 

99  berg  Sinaï ,   zeer  breedvoerig  door  den  Heer  van  haven  is  befchréven.” 

Hierop  merkt  de  Heer  niebuhr  aan,  „   dat  de  zulken,  die  de  reis- 

9,  befchrijvingen  flegts  voor  tijdverdrijf  lézen,  gemeenlijk  hun  grootRe 

„   vergenoegen  vinden  in  verhaalen ,   hoe  de  reiziger  de  vreemde  natiën 

5,  in  den  omgang  gevonden,  welke  moeiten  hij  uitgeRaan  heeft,  enz. 
Hij  zegt  te  bekennen  „   dat  zulks  eene  aangenaamere  tijdflijting  is,  dan 
„   eene  drooge  befchrijving  van  de  ligging  der  Réden,  en  wégen,  die 
„   men  doorreisd  heeft ,   en  dat  hij  gemaklijk  meer  van  dergelijke  be- 
9,  haaglijke  merkwaerdigheden  kon  aangetékend  hebben.  Hij  zou  daar- 

„   bij  zoo  veel  moeite  en  gevaar  niet  gehad  hebben,  als  bijhetonttver- 
„   pen  van  zoo  veele  platte  gronden  van  Réden  en  van  de  reiskaarten, 

j,  Doch”,  zegt  hij,  „   indien  ik  het  eerRe  gedaan,  en  in  ditiets  verzuimd 

,,  had, 
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„   had ,   zou  ik  niet  aan  het  oogmerk  der  reize  beantwoord  hebben.  Ik 

„   was  te  vréde”,  gaat  hij  voort,  ,,  de  Arabiers  niet  minder  menfchlijk  te 
„   vinden ,   dan  andere  befchaafde  volken ,   en  ik  heb  in  al  de  landen  , 

„   die  ik  bezogt  heb,  aangenaame  en  onaangenaame  dagen  gehad,  zo 

„   als  elk  reiziger  het  verwagten  moet.  Mij  was  hoofdzaaklijk  de  Aar- 

„   drijksbefchrijving  opgedragen,  eninhoe  verre  ik  hierin  mijn’  pligtbe- 

„   tragt  heb,  laat  ik  aan  het  oordeel  der  geenen,  die  wéten  wat ’er  ver- 
,,  eifcht  word,  om,  in  een  vreemd  land,  aardrijkskundige  narigten  te 

3,  verzamelen,  en  welke  kennis  men  te  vooren  van  Arabië  gehad  heeft.” 

Aan  het  einde  van  dit  deel  heeft  de  Heer  niebuhr  nogmédegedeeld 

de  reizen  van  eenen  Hollandfchen  Renegaat,  die  in  verfcheidene ftree- 

ken  van  Yemen  geweest  was,  welken  hij  zelve  geen  gelégenheid  heeft 
gehad  te  bezoeken.  Ook  heeft  hij  zijne  aanmerkingen  over  het  weeder 

daarbij  gevoegd,  voornemens  zijnde,  om  zijne  Iterrckundige  waarné- 

mingen,  op  de  reize  van  Koppenhage,  tot  Bombaij,  gedaan,  voorliet 

volgende  deel  te  fparen. 

Eindelijk  doet  de  voortreffelijke  man  verflag  van  de  menigvuldige: 
uittrekzels ,   die  van  zijn  werk,  de  Bejchrïjving  van  Arabië ,   in  debui- 

tenlandfche  Journaalen  gegévenzijn,  hoe  ’er  eenigen  met  een  gegrond  ' 
oordeel  over  gefchréven,  en  anderen  den  bal  deerlijk  mis  gellagen  heb- 

ben, waarom  hij  ook  zegt,  „   dat  zommigen  al  zo  min  onder  het  getal 
3,  der  kunflrigteren  te  Hellen  zijn,  als  de  Seradsj ,   van  wien  hij  op 
3,  bladz.  197  gewaagt,  onder  de  F.gipfifeho  Regenten.”  Hij  beklaagt 
zig  wel  inzonderheid  over  de  Lemgofcheuittrekzel-maker ,   die  hem  veel e 

zaaken  geheel  anders  doet  te  berde  brengen,  dan  hij  ze  inderdaad  berigt 
heeft,  en  haalt  daar  van  eenige  voorbeelden  aan.  Die  uittrckzel-maker 

heeft  gezegd,  dat  volgens  des  Schrijvers  berigten  „   de  bovenlugt  in 
„   Arabië  in  het  algemeen  minder  helder  is  dan  in  Europa.  Dat  de  vrouw 
3,  door  de  nabeltaanden  des  mans  als  eene  nalatenfchap  word  aange- 
33  merkt,  die  in  geen  vreemde  handen  komen  mag.  Dat  de  Pharadfcha 

*   2-  sa  fpraak 
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„   fpraak  niet  door  ptolomeus  is  uitgeroeid,  gelijk  het  naderhand  der 

„   coptifche  gebeurd  is.  Dat  de  Koran  waarfchijnlijk  met  coptifche  fchrijf- 

„   tékens  gefchréven  is.  Dat  de  flangen  in  Arabië  in  't gemeen  gevaarlijk 
„   zijn.  Dat  de  Arabiers  zig  om  huns  geloofs  wille  niet  voor  de  melaats- 

„   heid  hoeden.  Dat  men  na  eenen  Herken  régen  eenc  grootere  menigte 
„   manna  meent  bcfpeurd  te  hebben.  Dat  de  vrugtbaarheid  is  van  1000 

„   tot  i   o   voudig  enz.”  Leeft  men  daarentegen  het  geen  in  de  Befchrij- 
ving  van  Arabïè ,   bladz.  3,  67,  85»  90,  128,  129,  138  en  i45ftaat, 
zo  zal  men  van  deze  zaaken  geheel  andere  berigten  bekomen.  Hier  méde 

doet  de  keurige  Schrijver  zien ,   hoe  nietig,  of  hoe  nadelig  zelfs,  zulke 

kwaade  uittrekzels  van  goede  Boeken  zijn.  Indien  men  al  zomtijds  niet 
dermaate  misleid  word,  als  in  het  tégen woordige  geval,  wanneer  des 
Schrijvers  uitdrukkingen  geheel  verdraaid  worden,  heeft  men  daarën- 

tégen  dikwils  te  verwagten,  dat,  uit  eene  partijdige  eigenzinnigheid, 
het  eene  boek  word  opgevijzeld  door  eene  vergieting  van  zaaken  en 

verfiering  van  taal  en  ftijl,  en  het  ander  boek  kwalijk  voorgedragen, 
met  uitkipping  van  de  minst  merkwaardige  dingen ,   die  in  hetzelve  voor- 

komen :   kan  men  dan  eens  eene  zwakke  plaats  vinden ,   die  word  ter  be- 

oordeling van  het  geheele  boek  opgegéven.  Daar  nu  de  Heer  niebuiir 

ter  omverftooting  der  gemelde  flegte  uitleggingen ,   zig  op  het  getuigenis 
van  den  Fleer  MicHAëLis  zelve  beroept,  die  in  zijne  orientaalfche  en 

exegetifche  bibliotheek  met  zeer  veel  lof  van  de  beantwoording  zijner 

vraagen  fpreekt,  zeggende;  dat  de  Fleer  niebuhr,  na  den  dood  zijner 

reisgenooten ,   veel  boven  zyn’  pligt  gedaan  heeft ;   dunkt  ons  ook  dat 
niemand  met  béter  oordeel  verflag  van  dit  werk ,   en  van  de  Beschrijving 
van  Arabïè ,   géven  kan ,   dan  degemelden  zeer  kundige  geleerde  Heer 

MiciiAëLis;  om  welke  réden  wij  zijne  Beöordeeling,  uit  de  orientaal- 

fche en  exegetifche  bibliotheek  getrokken,  agter zijn Hooggel. vraagen 

gevoegd  hebben. 
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adat  ons  gezelfchap  tot  de  reis  naar  gelukkig  Arabië  bcltemd 

zig  te  Koppenhage  verzameld,  en  van  den  Koning  bevel  be- 

komen had  met  een  oorlogfchip ,   dat  naar  de  middelandfche  ze© 

moeit  Itc  venen,  de  reis  tot  Ifmir  (Smirna)  te  doen,  begaven  wij 

ons  den  4 Jen  Januarij  des  jaars  1761 ,   aan  boord  van  hetzelve.  Wij  zagen  aan- 

ftonds  dat  de  reis  voor  ons  zo  veel  mogelijk  gemaklijk  en  
aangena»™ »>u  zijn. 

De  bevelhebber  van  hoe  ïctiip ,   too»  Rommamiom-  on  thans  schout  -   bij  -   nagt  da 

heer  heinrich  fischer  ,   had  twee  kamers  voor  ons  in  ge
reedheid  doen  bren- 

gen ,   die ,   hoewel  klein ,   egter  zo  ruim  waren ,   als  de  plaats  op  het  fchip  het 

toeliet.  Des  middags  en  des  avonds  fpijsden  wij  in  de  kajuit,  en
  de  heer  Kom- 

mandeur ,   nevens  al  de  andere  Officiers  bewezen  ons  gedurende  de  gehee
le  reis 

zeer  veel  vriendfehap  en  beleefdheid.  Wij  moeiten  nog  twee 
 dagen  op  dereede 

naar  een’  gunltigen  wind  wagten ,   zodat  wij  niet  eer  dan  den  7den  Januarij  het 

A   an- 
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anl-er  ligtten ,   zijnde  de  wind  toen  ziridmk  en  dus  goed  ,   doch  tévens  zo  ftil, dat  wij  bezwaarlijk  met  hulp  van  den  ftroom  tégen  den  avond  de  reede  van  Hel. 

fingeuf  bereikten..  De  volgende  dagen  was  ons  de  wind  ter  voorzettinge  onzer 
reize  ten  éénemaale  tégen ,   en  fchoon  wij  den  14de»  Januarij  met  verfcheidene  an- 

dere fchépen  onder  zeil  gingen ,   was  deze  ons  voordélige  wind  nogthans.  van 

zulk  een’  korten  duur,  dat  wij  in  plaats  van  denzelven  den  volgenden  nagt  een’ zeer  hévigen  ilorm  hadden.  Deze  hield  genoegzaam  zonder  tuflehenpozen  aan 

tot  don  i6Jen  des  voormiddags;  gedurende  welken  tijd  wij  niet  weinig  in  gevaar 
waren,  wijl  wij  wégens  de  fehier  geftadig  zeer  duiflerc  Iugt  en  den  Herken  ftroom , 
die  in  t   KavUgat  dan  zuid -dan  noordwaard  drijft,  ten  Iaatlien  niet  meer  kon-- 
den  wéten  waar  wij  waren.  Den  1 6Jen  des  morgens  vreesden  wij  naar  onze  ré— 
kening  de  zweedfche  kult ;   doch  des  middags  wanneer  de  zon  doorbrak ,   en  ons 

gelégenheid  gaf  onze  poolshoogte  te  némen ,   zagen  wij  het  eiland  LejJbe  niet  ver 
van  ons  ten  wellen.  Dewijl  nu  de  tégenwind  lieeds  aanhield,  en  de  laop 
weer  betrokken  wierd,  befloot  menden  17*»  naar  Helüngeur  terugtekérem 
Hier  zagen  wij  de  meefte  fchépen  wéderöm,  die  met  ons  waren  afgezeiid,  en 
van  dé  overigen  vermoedde  men,  dat  zij  in  andere  havens  ingelopen  of  veronge- 

lukt moeiten  zijn.  Bij  ons  vertrek  van  Helfmgeur  hadden  wij  inde  Sond  met  drie  ka  > 
nonfehooteh  gegroet ,   en  dezen  had  men  van  de  veiling  Cronenburg  met  drie ,   en  van 
Helfingburg  met  vier  fchooten  beantwoord..  De  Zweeden  groeten  altijd  met  een 
éven ,   zo  als  de  Deeiien  met  een  oneven  getal  fchooten.  Doch  bij  onze  terugkomlt 
wierd  deze  pittigheid  niet  in  agt  genomen,  en  ook  niet  bij  onze  volgende  vergeeft 
fclie  pogingen ;   want  de  oorlogfchépen  welken  hier  voorbij  varen ,   groeten  alléén  als 
zij  voor  de  eerlte  maal  onder  zeil  gaan ,   en  als  zij  hunne  gantfche  reis  afgelegd  hebben. .. Op  al  mijne  reizen  ter  zee.  maakte  ik  niet  alleen  des  middags,  maar  ook  veel--, 
tijds  des  nagts  mijn  werk  de  poolshoogte  van  ons  fchip  door  middel  van  een’ 
goeden  oftant  van  hadley  te  némen.  Offchoon  men  nu  van  de  waarnemingen, 
ter  zee,  vooral  in  den  winter  en  in  dit  geweli,  alwaar  de  zon  maar  weinig, 
en  dus  niet  zo  meiklijk  rijft,  geen  zo  groote  nauwkeurigheid  verwagten  kan  als 

van  die,  welken  met  een’  goeden  quadrant  te  land  gemaakt  worden;  zo  zijn zij  doch  altoos  zeer  nuttig.  De  land -en  zeekaarten  zouden  nog  zeer  veel  ver- 
béteid  kunnen  worden,  indien  men  van  de  legging  der  vcornaamfteplaatzenop 
ééneoftweeminuutenna  verzékerd  was,  en  zo  vee!  meen  ik  .bij  mijne  waarnemin- 

gen, 
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gen  der  poolshoogte  ter  zee ,   zelden  gefeild  te  hebben.  Doch  wijl  het  niet  al- 

leen van  eene  te  groote  uitgedrektheid ,   maar  ook  van  geen  nut  zou  zijn ,   al 

de  fterrenkundige  waarnemingen  cn  berékeningen  optegéven,  die  ik  op  zee  ge- 

maakt heb,  zal  ik  voortaan  alléén  die  aanmerken,  welken  ik  gelégenheid  gehad 

heb  in  de  nabijheid  van  het  land  te  maken,  en  van  dezen  was  die  van  den  i8den 

Januarij  de  eerde.  Wij  lagen  dien  dag  op  de  reede  van  Helfingeur  een  weinig 

zuidlijker  dan  de  ftad.  Hier  vond  ik  de  poolshoogte  550.  57*  •   en  afwijking 

der  compasnaalde  14  graaden  ten  weden. 

Den  zö'ien  Januarij  gingen  wij  voor  de  tweedemal  met  goeden  wind  van  Hel- 

fingeur onder  zeil.  Den  27ften  was  het  den  gantfchen  dag  zeer  deizig,  en  wij 

zagen  bij  deze  gelegenheid  des  middags  naar  het  noorden  een’  dauw -of  nevel- 

boog, die  van  een’  regenboog  niet  fcheen  onderfcheiden  te  zijn,  dan  alléén  dat 

hij  geheel  wit  en  dus  zonder  kleuren  was.  Den  volgenden  dag,  den  2often  ’s  mid- 

dags, bevond  ik  na  eenc  zeer  nauwkeurige  waarneming  onze  poolshoogte  570. 

47'.  en  Marftrand  was ,   de  afwijking  der  compasnaalde ,   welke  in  dezen  oord 
143  graad  weftlijk  was,  afgerékend,  ten  O.  §   N.  Van  de  nauwkeurigheid  dezer 

waarnemingen  was  ik  verzekerd.  Maar  wanneer  de  plaats ,   welker  poolshoogte 

men  bepalen  wil ,   niet  nabij  is ,   word  er  een  zeer  geoefend  oog  vemlcht  om 

derzelver  nfftand  van  het  fchip  te  beftemmen :   en  nademaal  dit  mijne  eerde  reis 

was ,   die  ik  ter  zee  deed ,   vernam  ik  telkens  daar  naar  bij  onze  zeeofficiers  en 

Huurlieden,  die  daarin  béter  ervaren  waren.  Dezen  fchattedcn  onze  verwijde- 

ring van  Mardrand  op  31  duitfche  mijlen.  Dus  is  de  veding  Mardrand  op  de 

poolshoogte  van  570.  49'.  S kagen  legt  naar  onze  fcheepsrékening  op  570.  38' 
poolshoogte. 

In  het  laatd  van  Januarij  was  ons  de  wind  nog  zogundig,  dat  wij  het  gevaarlij- 

ke Kattegat  gelukkig  pafféren  en  de  noordzee  bereiken  konden.  Maar  met  het  begin 

van  februari]  1 701  wifrd  ui)  ona  gofladi^  meer  t<ïgcu  5   tii  zelfs  den  den  ge- 

beden dag  en  den  volgenden  nagt  zo  dormagtig,  dat  wij'  geen  vuur  op  het  fchip 
durfden  te  maken.  Doch  daarover  bekommerden  wij  ons  zeer  weinig,  wijl  men 

zig  op  zee  aan  dergelijke  ongemakken  onderwerpen  moet.  Wij  betreurden  al- 

léén een’  matroos ,   die  in  dezen  dorm  van  de  raa  in  zee  del ,   en  dien  men  wégens 
de  duidernis  van  den  nagt  cn  de  holle  baaren  niet  had  kunnen  redden.  De  dorm 

bedaarde  naderhand  wel,  doch  wij  hadden  den  wind  nog  bij  aanhoudendheid  zo- 

A   a   danig 
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danig  tégen,  dat  wij  meer  terug  gedréven  wierden,  dan  wij  vorderen  konden. 
Een  5Jen  kwam  er  een  loots  uit  Br ac kcfl'dd ,   en  den  6   ten  tweede  uit  Plee- keröe  aan  boord.  Maar  nademaal  de  heer  Kommandeur  niet  zonder  noodzaak  in 
eene  haven  wilde  binnenlopen,  en  het  fchip  nog  niet  in  gevaar  oordeelde  te  zijn, 
kon  hij  hunnen  aangeboden  dienft  niet  aannémen.  Doch  den  8^e"  hadden  wij 
op  nieuw  een’  zeer  zwaaren  ftorm.  Wij  gaven  een  fein ,   om  een’ loots  aan boord  te  hebben ,   en  zagen  ook  kort  daarop  een  klein  vaartuig  van  land  komen  • 
doch,  een  veel  héviger  ftorm  met  fneeuw  verzeld  noodzaakte  ons  weêr  zee  te 
kiezen,  en  naderhand  zagen  wij  het  vaartuig  niet  meer.  Den  9 Jen  hadden  wij 
nog  geftadig  ftorm  en  tégen  wind,  zodat  er  op  den  middag,  wanneer  er  noch 
hoop  was  van  in  eene  haven  van  Noorwégen  te  kunnen  binnenlopen,  noch  dat 
de  ftorm  zig  zou  leggen ,   befloten  wierd  wederom  naar  Helfingeur  terug  te  ké- 

ren. De  wind  was  ons  hiertoe  zo  gunftig ,   dat  wij  dezen  weg ,   opwelkcn  wij 
met  veele  moeite  14  dagen  toegebragt  hadden,  nu  in  omtrent  30  uuren afleiden ; 
want  wij  lieten  reeds  den  io<kn  Febr.  niet  verre  van  de  vefting  Cronenbuv  het anker  vallen. 

Den  i2(1cn  ï   cbr.  bevond  ik  de  poolshoogte  van  het  fchip ,   omtrent  j   mijl  ten 
zuiden  van  Cionenburg,  550.  5   c/.  Dus  is  de  poolshoogte  dezer  veftinge,  wel- ke ten  noorden  en  digt  bij  de  ftad  Helfingeur  legt ,   56°. 

Onze  matroozen  hadden  door  het  flegt  weeder  zo  veel  geleden ,   dat  er  reeds- 

cenigen  geftorven  waren,  en  er  nog  bij  de  30  ziek  lagen.  ’   Vermids  het  nu  niet raadzaam  was  in  dit  flegt  jaargetij  eenen  verren  togt  met  zo  veele  zieken  te  on- 
demémen ,   gaf  de  heer  Kommandeur  van  dezen  onzen  toeftand  berigt  naar  Kop- 
penhage.  Hij  ontvong  daarop  aanftonds  bevel  terug  te  komen.  Doch  de  wind 
wendde  zig  intulTchen  naar  ’e  Z.  O.  en  Z„  uit  welken  oord  wij  hem  zddert  tag gewenlcht  hadden.  Dewijl  men  ons  nu  met  dezen  wind  te  Koppenhage  niet 
verwagtte,  wierden  met  allen  fpoed  varfchc  levensmiddelen  en  andere  matroozen 
naar  Helfingeur  gezonden,  opdat  het  fchip  in  zijne  reis  niet  mogte  verhinderd 
worden.  Het  fcheen  egter  dat  wij  de  fpeelbal  van  den  wind  waren  geworden  • 
want  voor  dat  wij  nog  het  anker  konden  ligten  draaide  hij  zig  weêr  naar  het  wes- 

ten. Men  meent  opgemerkt  te  hebben,  dat  de  wind  in  deze  ftreek  \   van  een  jaar 
van  de  weftzijde  der  middaglijn  waait,  en  dit  is  niet  onwaarfchijnlijk ,   wanneer men  bedenkt  hoe  lang  wij  door  zulke  winden  opgehouden  wierden  eer  wii  on 
ze  reis  konden  vervorderen,  

J   n~ Mij* 
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Mijne  vier  reisgenooten  hadden  in  den  beginne  veel  moeten  üitftaan  van  de 

zeeziekte.  Maar  niemand  van  hun  begeerde  het  fchip  te  verlaten  dan  de  heer 

van  haven  ,   wiens  natuur  zig  in  ’t  geheel  niet  aan  de  zee  kon  gewennen.  Wijl 
het  oorlogfchip  Marfèille  mocll  aandoen ,   hield  hij  om  verlof  aan  bij  den  Koning , 

om  zijne  reis  van  Koppenhage  tot  daartoe  te  land  te  doen ,   en  dit  verkregen  heb- 

bende, verliet  hij  het  fchip  den  I7den  Febr.  Niemand  van  ons  allen  had  minder 

réden  zig  over  de  zeereis  te  beklagen,  dan  ik;  want  nooit,  zelfs  niet  bij  den 

hévigften  ftorm ,   heb  ik  iets  van  de  eigenlijk  zogenaamde  zeeziekte  befpeurd. 

Voor  het  overige  gaf  ik  mij  ten  vollen  over  aan  de  voorzienigheid  des  allerhoog- 

sten,  en  alzo  ik  op  de  bekwaamheid  van  onze  zeeofficiers  en  matroozen  fkiat  kon 

maken ,   ging  ik  telkens  bij  ftormweeder  geruft  te  bed ,   terwijl,  dezen  bij  wind , 

régen,  en  koude,  voor  de  behoudenis  van  het  fchip  moeften  waken. 

Den  i9dcn  Febr.  tégen  den  avond  verlieten  wij  voor  de  derdemaal  de  reede 

van  Helfingeur ,   in  de  vaftc  hoop ,   dat  de  voordélige  wind  voortaan  beftendig 

zou  zijn.  Maar  nauwlijks  waren  wij  voorbij  Skagen  gekomen,  of  de  wind  keerde 

weer  naar  het  weften ,   en  noodzaakte  ons  in  het  Kattegat  terug  te  kéren.  Den 

22ften  des  middags  waren  de  Kullen  of  het  voorgebergte  Kuil ,   i*  mijl  van  ons  ten 

ooften  6°.  zuidlijk.  De  poolshoogte  van  ons  fchip  was  56°.  w'.  en  dus  de  poolshoogte 

van  dit  voorgebergte  56°.  1 9'.  T égen.den  avond  lagen  wij  voor  Helfingeur  ten  anker. 
Wij  hadden  nu  zedert  ons  vertrek  uit  Koppenhage  reeds  450  duitfche  mijlen 

gezeild ,   en  egter  op  onze  reis  naar  de  middelandfchc  zee  nog  niet  meer  dan  5   mijlen 

kunnen  vorderen.  Een  bewijs  hoe  weinig  een  zeeman  in  deze  noordlijke  ge- 

weften ,   alwaar  de  winden  niet  zo  beftendig  waijen  als  onder  de  keerkringen , 

den  tijd  vooraf  bepalen  kan ,   wanneer  hij  zijne  reis  zal  kunnen  afleggen ,   en  met 

hoe  veele  gevaaren  de  zeereizen  zomtijds  verknogt  zijn. 

Wij  waren  over  onze  derde  terugkomft  niet  weinig  verdrietig;  doch  wij  had- 
den wel  dra  réden  ons  gelukkig  tc  ,   dat  wij  in  ccnc  naven  waren ;   want  er 

ontftond  aanftonds  den  volgenden  dag  een  zo  verfchriklijke  ftorm,  dat,  hoewel 

wij  nabij  land  waren ,   en  hetzelve  ons  nog  eenigzins  voor  den  wind  dekte ,   wij 

nogthans  genoodzaakt  waren  raa  en  ftengen  te  ftrijken,  opdat  het  fchip  zo 

weinig  mogelijk  aan  den  wind  mogt  bloot  gefteld  zijn.  De  wind  floeg  de  golven 

met  zulk  een  geweld  tégen  het  fchip,  dat  wij  deszelfs  bewéging  tot  hiertoe  nauw- 

lijks in  de  noordzee  fterker  ondervonden  hadden,  en  wij  waren  reeds  voorné- 

A   3   mens 
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mens  een  derde  anker  uittewerpen,  doordien  wij  vreesden  dat  de  twee  op  wel- 
ken wij  lagen  niet  genoegzaam  zouden  zijn  om  het  fchip  te  houden.  -De  florm 

uit  den  wellen  duurde  naderhand  nog  tot  den  Sdsn  Maart,  doch  nam  allengs  af. 
Wijl  ik  bemerkte,  dat  onze  rékening  naar  ’t  logboek  ons  bij  onze  uitreis 

verder  noordlijk  en  bij  onze  terugkomft  verder  zuidlijk  bragt  dan  wij  wézenlijk 
waren,  onderzogt  ik  de  loglijn,  en  bevond  dat  deze  niet  alleen  een  weinig  te 
kort,  maar  dat  ook  het  halve  minuutglas  maar  29  feconden  liep.  Ik  dagt  hierin 
een  gebrek  te  vinden:  maar  onze  Huurlieden  maken  de  loglijn  met  voordagteen 
weinig  te  kort,  omdat  zij  door  het  gebruik  welhaaH  uitrekt.  Schoon  men  de- 
zelve  telkens  nameet  of  nieuwen  neemt,  worden  zij  doch  te  veel  gebruikt,  dan 
dat  zij  met  zomtijds  meer  dan  de  behoorlijke  lengte  zouden  krijgen ,   en  dus  de  feil  die 
men  van  te  voorcn,  door  dat  dezelven  te  kort  zijn,  begaan  heeft,  nieteeniger- 
maate  weer  vergoed  zou  worden.  Wijl  de  lijn,  voornaamlijk  bij  eene  llerke 
vaart  van  het  fchip,  op  het  gegeven  téken  niet  zo  op  ééns  kan  opgehouden 
worden,  laat  men  om  die  réden  het  halve  minuutglas  ook  geen  30  feconden  lo- 

pen/..  D'e!®  dadc^kc  beteringen  kunnen  dus,  voornaamlijk  in  de  volle  zee en  bij  gunlbgen  wmd ,   haare  nuttigheid  hebben.  De  feil ,   die  men  daardoor  be- 
gaat, maakt  den  zeeman  oplettend  wanneer  hij  eene  gevaarlijke  plaats  in  zijne 

koeis  vreeft,  of  wanneer  het  fchip  door  een’  verborgen  firoom  of  op  eemVe ander,  wijze  ongemerkt  voortgeflcept  word,  Maar  in  zulk  een  nauw  vaaru^r 
als  1   t   Kattegat,  en  met  zo  veele  tegenwinden  als  wij  daar  hadden,  kunnen 
zij  ook  tot  gevaarlijke  gevolgen  gelegenheid  géven,  omdat  men  alsdan  de  feil 
altijd  aan  den  Herken  en  zeer  veranderlijken  Aroom  pleegt  toeteichriivcn.  Hoe 

Z,g  egf  bem0dt  d   de  t0t  dusverre  in  b°eken  voorgefchréven  rége- 
len HuurmanskunH  in  agt  te  némen,  ontmoet  men  nogthans  in  de  dadellL 

oefening  ter  zee  zo  veele  zwarigheden,  dat  men  bij  veel  tégenwind  nooit  van 
de  plaats  des  fchips  ten  vollen  verzékerd  kan  zijn.  Het  is  altijd  bij  geluk  wan- 

neet t   e   icheepsrekenmgen  nauwkeurig  uitkomen.  Daarom  is  het  te  wenichen , cat  men  zig  ter  zee  fleeds  meer  bedienen  moge  van  de  Herrenkundige  waarnemin- 
gen, om  deze  berekening  te  verbéteren.  De  wijze  van  Profeflbr  mater,  omde lengte  op  zee  door  waarnemingen  der  maane  te  bepalen,  iszonder  twijfel  de  nauw- 

keungfie.  Deze  is  bij  de  Engelfchen  zo  bekend,  dat  ïkte  Bombay  een’fchippcrcn 
een  uurman  van  twee  bijzondere  fchépen  der  ooHindifche.maatfchappijë  aantrof , 

die 
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aic  er  zig  met  liet  grootfïè  nut  van  bedienden.  Ik  maakte  zelve  op  deze  zeereis 

verfcheidene  van  deze  waarnémingen ,   welken  ik  van  Marfeille  den  ProfelTor 

mater  toezond ,   en  deze  was  er  niet  alleen  zo  wel  over  voldaan ,   dat  hij  op 

zijn  fterfbed  beval  dezelven  als  een  bewijs  van  de  nuttigheid  zijner  maantafels 

naar  Engeland  te  zenden ,   maar  de  Engelfchcn  hebbenze  ook  aanftonds  met  de 

verbéterde  tafels  van  den  heer  mater  doen  drukken  (*).. 

Den  ioden  Maart  1761  verlieten  wij  voor  de  4de  maal  de  reedebij  Helfingeur. 

Des  middags  was  het  voorgebergte  Kuil  omtrent  i\  mijlen  van  ons  tullchen  Z.  ten 

O.  en  Z.  Z.  O.  De  poolshoogte  van  het  fchip  was  56°.  27'  en  dus  de  pools- 

hoogte der  Kullen  volgens  deze  waarnéming  56°.  18'  Den  iaden  waren 

wij  op  de  poolshoogte  van  570.  58'.  omtrent  40  duitfche  mijlen  ten  wellen 

een  weinig  noordlijk  van  Skagcn ,   en  hier  bevonden  wij  de  afwijking  der  com- 

pasnaalde  170.  wefbüjk.  Het  water  wierd  hoe  langer  hoe  ziltiger,  hoe  meer  wij 

der  noordzee  naderden.  Mijn  weegglas  Hond  in  varfch  water  op  325.  Op  de 

reede  bij  Koppenhage  op  330.  Bij  Helfingeur  op  331.  Bij  het  voorgebergte 

Kuil  op  332.  BijNelTeop  333*,  en  thans,  op  deze  hoogte,  op  338.  Dewijl  de 

heer  forskül  een  béter  weegglas  had,  en  over  de ziltigheid des  zeewaters  nauw- 

keurige waarnémingen  maakte,  bemoeide  ik  er  mü  vervolgens  niet  méde.  Hij 

onderzogt  ook  de  oorzaak  van  bet  lichten  des  zeewaters ,   en  naar  ik  geloof  deed 

hij  er  op  deze  reis  de  ontdekking  van.  Hij  vifte  allerleie  kleine  zeegedierten ,   en 

onder  anderen  ook  veele  foorten  van  Medufas  (zeekwallen) ,   of  zo  als  men  ze  in  de 

deenfche  fpraak  noemt  Maneter.  Als  hij  daarvan  eenigen ,   welken  hij  in  een’  em- 
mer met  zeewater  bewaard  had,  in  het  duilter  uithetvenllerlchuddede,  was  al- 

les wat  dit  water  raakte  vol  kleine  vonken.  Naderhand  herhaalde  hij  verfcheidenc 

maaien  zijne  proeven,  en  wierd  in  zijne  mening  beveiligd  dat  het  lichten  van  het 

zeewater  voomaamlijk  ontftaat  van  deze  flijmige  gedierten ,   waarvan  de  zee  vol  is. . 

Onder  de  poolshoogte  van  6o°.  29'.  en  omtrent  8°.  43'.  ten  wellen  van  den 
meridiaan  van  Parijs,  vonden  wij  de  afwijking  der  compasnaaldc den itfden Maart 

22°.  30'.  Den  i8tlen  was  zij  op  6o°.  24C  poolshoogte  en  omtrent  ii°.  ro(  ten 
wellen  van  den  meridiaan  van  Parijs,  volgens  onze  waarnémingen  250. . 

De 

1   * )   Tabula  motuum  Stdis  &   Lunet ,   quibus  accedit  metbodus  longitudinum  promota ,   auclort 
Tobia  Mayer.  Lond.  1770.  p.  126. 
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De  gunftige  wind  was  tot  dusverre  voor  ons  meer  ftandhoudende  dan  op  onze 

voorgaande  vergceffche  reizen.  Daar  wij  van  te  vooren  op  de  hoogte  van  NeiTe 

genoodzaakt  wierden  weer  naar  Heifingeur  terugtekéren ,   kregen  wij  nu  aldaar 

den  i   2<lcn  Maart  eenen  zo  voordéligen  ftorm ,   dat  wij  zomtijds  in  één  uur 

mijlen  vorderden.  Van  den  i9den  Maart  egter  tot  het  einde  dezer  maand  had- 

den wij  op  nieuw  tégenwind  en  zomtijds  ftorm  uitdenzuidweften,  waarbij  twee 

matroozen  uit  den  maft  op  het  dek  wierden  geworpen ;   doch  maar  één  van  hun 

brak  een  been,  en  de  andere  leed  zo  weinig  ongemak ,   dat  hij  eenige  dagen  daarna 

zijn  werk  weer  kon  hervatten.  Anders  waren  wij  in  geen  groot  gevaar ,   wijl 

wij  ons  op  een  goed  fchip  en  in  volle  zee  bevonden.  Wij  wierden  de  bewéging 

van  het  fchip  eerft  op  het  fterkfte  gewaar  als  de  ftorm  op  éénmaal  ging  leggen ; 

want  zo  lang  als  de  wind  blaaft ,   legt  het  fchip  alleen  op  eene  zijde :   maar  wan- 

neer de  wind  eensklaps  ophoud ,   moet  het  fchip  de  bewégingen  van  het  water 

volgen ,   zo  lang  als  de  onftuimige  zee  nog  niet  weer  bedaard  is. 

Nadat  de  lang  aanhoudende  tégenwinden  ons  tot  op  63^  °.  poolshoogte  en 
dus  niet  ver  van  de  ijslandfche  kuil  gedreven  hadden,  kregen  wij  eindelijk  den 
3   x   tien  Maart  het  (choonfte  lente  weeder,  welk  wij  zouden  hebben  kunnen  wen- 
fchen.  Alleenlijk  was  de  wind  geheel  ftil,  en  alzo  konden  wij  nog  niet  vorderen. 

Wij  bevonden  toen  op  6i°.  1 8'.  poolshoogte  en  omtrent  140.  30'.  weftlijke 
lengte  van  Parijs ,   de  afwijking  der  compasnaalde  volgens  ’t  middegetal  uit  ver- 

fcheidene  waarnémingen  230.  ió'.weftlijk.  Wij  hadden  in  deze  noordlijke  ftreek 
zelden  helder  weeder,  dus  ook  niet  veel  gelégenheid  het  noorderlicht  te  zien, 

daar  het  integendeel  te  land  onder  deze  poolshoogte  zeer  gemeen  is.  Den  3den 

April  1 761  des  avonds,  vertoonde  zig  wel  een  boog  van  verfcheidene  kleuren ,   doch 
wij  hadden  niet  lang  het  vermaak  van  dit  aangenaam  gezigt ,   wijl  de  uit  den  horizont 

opftijgende  wolken  alles  in  eeiroogenblik  weer  overtogen.  Den  5<ten  April  zag  men 

bij  een’  tamelijken  ftorm  boven  aan  onze  maften  een  klein  licht ,   welk  onze  deenfche 

zeelieden  V -jr-Lys  plégen  te  noemen ,   dat  egter  van  anderen  ook  wel  ca/lor  enpollux , 

de  heilige  Gemanus ,   of  le  feu  St.  Elme  [Sint-Hehnus-vuur]  genoemd  word  (*).  In 
de 

(*)  Principis  Radzivilli  Jerofolymitam  peregrinatio  p,  227,  228.  Foyage  du  Sieur Paulus Lucas 
Vol.  II.  p.  114.  [Sahws  Reiz.  II.  D.  bl.  87.] 

1 
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de  oude  tijden  hield  men  deze  vlammetjes  voor  verfchijningen  van  heiligen :   doch 
ztdert  dat  de  elektriciteit  uitgevonden  is,  heeft  menze  béter  léren  kennen.  De  zuid- 
wede  wind  welke  ons  gedurende  veele  dagen  verhinderd  had  ook  zelfs  ééne  ee- 
n   -e  mijl  van  onzen  weg  afteleggen,  duurde  nog  tot  héden.  Maar  den  6den 

wierd  ons  de  wind  op  éénmaal  zo  voordélig,  dat  wij ,   in  de  24  uuren.  39'  mijlen 
zeilen  konden.  Den  volgenden  dag  maakten  wij  nog  een’  bét’ren  vaart;  want 
den  7 des  middags  was  onze  poolshoogte  nog  570.  3 6'.  en  den  8^''  was  zij 

maar  540.  49'.  Den  i6Jen  bevond  ik  de  miswijzing  van  ’t  compas  160.  17'.  op 
4 2   ■   3   'y  •   poolshoogte.  Den  1 8 ien  April  zagen  wij  de  zogenaamde  zeezwaluwen , 
insgelijks  een’  vifch ,   dien  men  noordkaper  noemt.  Onze  officiers  hielden  beiden 
voor  vo°ibodcn  van  een  ïlorm,  en  deze  volgde  indedaad  nog  des  namiddags, 

m   dezen  ftorm  moeiten  wij  nog  een’  matroos,  die  van  de  raa  in  zee  viel,  op 
klaaren  dag  zien  omkomen,  zonder  dat  hem,  wégens  de  woedende  golven  en  de 
Ineile  vaart  van  het  fchip,  de  minfte  hulp  kon  toegebragt  worden. 

Nadat  wij  nu  in  veele  dagen  in  ’t  geheel  geen  land  gezien  hadden,  ontdekten 
wy  eindelijk  den  2iftcn  April  tégen  den  avond  tot  onze  groote  blijdfehap  Cap 
Vincent  naar  ’t  zuiden  ten  oolten  op  den  afftand  van  54  mijl.  Al  onze  offi- 

ciers ,   cadets  en  Huurlieden  hadden  den  weg  van  het  fchip  volgens  het  logboek 
berekend;  doch  geen  rekening  kwam  nauwkeuriger  uit,  dan  die  van  den  heer 
Kommandeur,  want  deze  feilde  niet  meer  dan  44  minuuten,  en  dus  niet  eens  | 

n   een  graad.  >vijl  hij  de  goedheid  had  mij  een  affchrift  te  géven  van  zijne 
1   ékening ,   aan  welke  plaats  het  fchip  elke  middag  van  den  n<len  Maart  tot 

den  aiften  April  geweeft  was,  zal  ik  hetzelve  hier  invoegen,  opdat  een  ieder, 
die  de  moeite  némen  wil  onze  ftreek  door  de  noordzee  op  eene  kaart  aftezetten, 
uiotis  onzen  weg  nog  zou  kunnen  bepalen.  Ondertusfchen  agt  ik  het  onnodig 

*   kaait.  Vuil  deze  onze  zeereis  te  ontwerpen,  en  daardoor  het  aantal  der 
paaten  nog  te  vermeerden ,   fchoon  ik  zelve  deze  vaart  berekend  en  opde  zee- kaart  afgetekend  heb.  

r 
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Berekening  van  de  plaats  van  ons  [chip  voor  eiken  middag 

zèdert  den  nden  Maart  1761  tot  den  21  ten  yjpril. 

Maart  Om  1 2   uuren  des  middags  was  Schagens .   vuurtoren  in  ’t  Z.  W.  |   Z. 
ïï  7   minuuten  of  1!  mijl.  Scha  gen  legt  op  de  kaart  op  570.  3   ó'. 
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Ten  zelfden  tijde  was  Cap  Vincent  van  ons,  naar  ’t  Z.  ten  O.  5   mijlen  r> lengte  van  Cap  Vincent  is  op  de  kaart  50.  45'. 

het  onderfcheid  is  dus  maar  o°.  44'. 

Onze  reis  op  de  tnidddandfche  zee  was  voorts  aangenamer;  want  nadat  lvii den  ftormagügen  en  guuren  winter  in  het  Kattegat  en  indenoordzee  doorgebr J hadden ,   kwamen  wtj  in  het  fchoonfte  jaargetij  in  deze  aangenaame  hémelftreek  i? plaats  dat  wtj  m   den  winter  in  de  „oordlijke  geweten  niet  dan  treurige  of  in  £ gehe  1   geen  bergen  van  verre  gezien  hadden,  wierd  hier  het  oog  met  de  b koorlijküc  uitzigten  op  gebereten  nf  mar  ^   -n  m   c   a   öc‘ 

kuil  en  rnmtfih  „n ,   k   •   ?   S   ’   of  n£uu  dc  euroPlfche  of  naar  de  afrikaanfche 7   en  zomtgds  naar  beiden  tevens ,   veriuftigd.  Doch  gelijk  de  ftormwinden 
in  de  noordzee  ons  dikwils  onaangenaam  geweeft  waren,  zo  wierden  wij  ook  zom txjds  m   ae  middelandfche  zee  over  het  fchoone  weeder ,   naatnirk  de  windftilte  zee- verdnetig,  voornaamlek  dewijl  ons  water  om  te  drinken  Irnft  niet  meer  te  ̂  ken  was ,   en  onze  zeeofficiers  dit  voor  veen  nPn^,r,-  .   L   b   b 

eene  haven  te  zoeken.  Van  de  toat  ah T‘ f   bweeSöomat  hie
Uen 

diers,  welk  verdien»,,  ,,  ■'  £   ™   Gibraltar  af  zagen  wij  niet  veel  merkwaer- 

leenlijk  tékende  de  ]   ••  ̂   rejsbcfchrijving  aangemerkt  te  worden.  Al- 

ook  die  van  GiïraltaTcn&u™  ̂ eik  rch°ld™eë&8ter,  en  onder  anderen 

lagen  wij  den  I?6l  7   Sf  T   nP  uC,  talei  vcroecId  zÜn-  Eindelijk. 

die  zin  ter  oorzaake  van  Z,  ,   iooPva»Jtfchépen ,   zo  wel  franfehen , 

in  zee°d„rkn“t  7   “*  ““  in  ’C  Scheel  niet  meer 

Franfehen  op  de  Levant  en  bX”‘ 0nfdige  rati™  ’   die  toen  den  handel  der toe  verhuurden.  Hier  i^ 

genen  naar  Marièiüe  overgebraat  had  Wii  j   franfcI,c  krijgsgevan- 

en  hadden  het  genoegen  onzen  •   '   '   J   voeren  tégen  denavonc   arde  ftad, 

fehip  den  l,*n  Fe6r.  te  Hellin ge^“ „   **** 
Duiticbiand  en  Frankrijk  gedj  “   te  <-  *0, 

binet- 
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binetten  der  natuurlijke  zeldzaamheden,  zo  wel  der  voornaame liefhebberen  als 

dergeenen,  welken  allerhande  zeegedicrten  verzamelen ,   en  voor  een’ billijken  prijs 
weer  aan  anderen  verkopen,  ook  diegeenen  welken  in  dezen  oord  roode  koraa- 

len  visfen  en  doen  verwerken,  maar  bijzonder  de  beide  beroemde  Jefuitcn  de 
heeren  pezen  as  en  la  grange,  welken  hier  een  bekwaam  obfervatorium  met 

voortreflijke,  ten  deele  engelfche ,   werktuigen  hadden,  en  wij  wierden  allent- 

halven  op  het  vriendlijkfte  ontvangen.  Het  zou  overtollig  zijn,  indien  ik  van 

den  fterken  handel,  die  van  hier  op  de  Levant  gedréven  word,  van  de  legging 

der  ftad ,   haare  haven ,   haare  veftingwerken ,   van  de  menigvuldige  en  aangenaa- 

me  lufthoven  enz.  iets  wilde  aanmerken,  wijl  dit  alles  reeds  omftandiger befchré- 
ven  is,  dan  men  het  van  mij  zou  kunnen  verwagten.  Doch  vermids  dc  heer 

baurenfeind  nog  voor  ons  vertrek  het  gezigt  dezer  ftad  te  St.  Euftace  aftéken- 

de, en  het  mij  niet  voorftaat  hetzelve  ergens  gezien  te  hebben,  heb  ik  dit  op  de 
II  tafel  hierin  gevoegd. 

W   tj  troffen  hier  ook  drie  deenlche  koopvaardijfchépen  aan ,   welken  juift  ge- 
i   eed  lagen  om  met  ons  naar  Ismïr  te  zeilen.  Wij  gingen  in  het  laatft  van  Maij 
aan  boord,  voornemens  zijnde  met  de  drie  gemelde  fchépen  van  St.  Euftace 

te  vertrekken.  Doch  ons  kabeltouw  brak,  en  de  geheele  dag  verliep  genoeg- 

zaam eer  het  anker  weer  uit  den  grond  kon  opgehaald  worden.  Den  volgenden  dag. 

hadden  wij  tegenwind ,   zodat  wijesrftdesn  3   den  Junij  1761  konden  onder  zeil  gaan 

Den  5den  des  namiddags  ontdekten  wij  van  verre  vier  fchépen ,   en  zagen  wek 
haaft  aan  derzelvcr  vlaggen,  dat  het  engelfchen  waren.  Wij  hadden  reeds  bui- 

ten de  ftraat  van  Gibraltar  een  fchip  ontmoet  van  de  vloot,  waarover  de  Zee- 

voogd  saunders  in  dien  tijd  in  de  middelandfche  zee  het  bevel  voerde,  cn  ver- 

moedden aanftonds ,   dat  wij  hier  een  groot  gedeelte  dezer  vloot  zouden  aantreffen. 

Dewijl  Deenmarke  met  Engeland  in  vréde  was ,   had  ons  oorlogfchip  wet  geen 
vijandlijkheden  te  verwagten:  doch  daar  onze  koopvaardijfchépen  uit  eene  fran- 

fche  haven  kwamen,  en  wij  niet  konden  wéten,  of  de  Engelfchen  het  niet  in 
den  zin  mogten  krijgen  dezelvcn  te  willen  doorzoeken,  maakte  onze  Komman- 

deur toeftel  hen  zulks  te  kunnen  beletten.  Onze  drie  koopvaarders  moeften  zig 
digt  bij  ons  houden.  Het  ge fchi.it  wierd  klaar  gemaakt,  het  klein  geweer  uitge- 
öeulu ,   de  bedden ,   zelfs  die  der  officiers  en  pasfagiers ,   in  het  vinkennet  gelegd , 
oe  lpuiten  op  haare  behoorlijke  plaatzen  gebragt ,   kortom  alles  was  tot  een  ge- 

2   3   vegt 
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vegt  in  gereedheid.  Tégen  den  avond  hoorden  wij  een’  kanonfchoot,  en  deze 
wierd  ten  eerften  door  ons  beantwoord;  alleen  de  windftilte  verhinderde  de  En- 

gelfchen  op  dezen  dag  ons  bijtekomen.  Eindelijk  bereikte  ons  één  van  de  vier 

fchépen  des  Vlootvoogds  saunders  na  middennagt.  Doch  na  eenige  vraagen 
en  antwoorden  vervolgde  ieder  zijne  reis.  Den  7<ten  des  avonds  wierd  ons 

fchip  wederom  tot  het  gevegt  gereed  gemaakt,  vermids  wij  tien  fchépen  van 

verre  gewaar  wierden :   doch  dezen  verwijderden  zig  des  nagts  zonder  dat  wij 
verder  iets  van  dczelven  vernamen.  Den  8!tcn  begeerde  een  Kapitein  van  een 

engelfch  oorlogfchip ,   onze  drie  koopvaarders  te  doorzoeken.  Wijl  egter  onze 

Kommandeur  hem  dit  niet  wilde  vergunnen ,   en  hij  ons  ten  vollen  gereed  zag 
dezelven  te  verdédigen,  verliet  ons  ook  deze,  hoewel  naar  het  fcheen ,   on- 

gaern. 
Den  6'1en  Junij  dezes  jaars  hadden  de  Sterrenkundigen  eenezeldzaame,  en  dien- 

volgens zeer  merkwaerdige  verfchijning ,   naamlijk  de  planeet  vernis  vertoonde 

zig  in  haaren  loop  voor  de  zonne.  Men  had  zig  tot  deze  waarneming  niet  al- 
leen op  de  europifche  obfervatorïén  gereed  gemaakt,  maar  ook  verfcheidene  Ster- 

renkundigen waren  ten  dien  einde  naar  afgelégene  ge  weiden  gezonden,  ook  had 

ik  bevel  dit  verfchijnzel  waartenémen ,   in  welk  geweft  ik  mij  ook  zou  mogen 
bevinden.  Wijl  ik  nog  niet  verder  gekomen  was,  zou  mijne  waarnéming 
maar  van  weinig  nut  geweerd  zijn,  al  was  ik  op  dien  tijd  aan  land  geweeft. 
Op  zee  kon  dezelve  met  de  verëifchte  nauwkeurigheid  niet  vverkftellig  gemaakt 
worden;  want,  hoe  gering  ook  de  beweging  van  het  fchip  zijn  mag,  zo  is  ze  doch 

altijd  veel  te  aanmerklijk  tot  waarnemingen  van  dien  aart.  Naardien  wij  egter 
deze  dagen  fchier  geftadig  windililte  hadden  ,   maakte  ik  mij  ook  gereed  dit  zeld- 

zaam verfchijnzel  zo  goed  als  mogelijk  te  befchouwen  ,   en  ik  zal  mijne  waarné- 
ming hier  bijvoegen,  fchoon  ik  verzékerd  ben,  dat  de  Geleerden  er  geen  gebruik 

van  kunnen  maken ,   ten  zij  iemand  de  proef  mogt  willen  némen ,   hoe  veel  ik 
gefeild  hebbe.  Den  6der>  Junij  bij  het  opgaan  der  zonne  was  de  planeet  vernis 
reeds  voor  de  zonnefchijf ,   en  wijl  deze  bij  den  uitgang  van  den  eerften  rand  der 

planeete  met  eene  dikke  wolk  bedekt  was ,   kon  ik  niets  meer  dan  den  uitgang 
van  den  laatften  rand  zien.  Aanftonds  na  de  waarnéming  der  planeete  nam  ik 
vencheidene  hoogten  der  zonne ,   en  berékende ,   uit  de  poolshoogte  den  volgen- 

den middag  waargenomen  en  de  ftreek  van  ’t fchip,  onze  poolshoogte  ten  tijde  der 
waar- 

/ 
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waarnémmge  en  verder  de  verbétering  van  den  uurwijzer.  Deze  waarnemingen 

gaven  mij  den  fchijnbaaren  uitgang  van  den  laatften  rand  van  venus  uit  de  zonne- 

fchijf,  op  den  waaren  tijd  van  $>h'  3'.  53".  onder  de  poolshoogte  40°.  6'.  en  een 
weinig  ten  ooften,  doch  niet  ver  van  de  middaglijn  der  ftad  Marfeillè. 

Wij  bereikten  den  I4den  Junij  het  eiland  Malta,  en  gingen  aldaar  in  de  groo- 

te  haven,  genoegzaam  in  de  ftad,  voor  anker  leggen;  want  de  hoofdftadop  dit  ei- 

land beftaat ,   gelijk  men  weet,  uit  verfcheidcne  kleine  ftéden,  welken  gedeeltelijk 

door  zeeboezems ,   die  éven  zo  veele  veilige  havens  zijn ,   beiloten  worden.  De 

ftad  heeft  van  dezen  kant  een  voortrefiijk  aanzien.  De  huizen ,   welken  alhier 

naar  de  oofterfchc  wijze  van  boven  plat  gebouwd  zijn ,   leggen  aan  fteile  hoog- 

ten ,   en  niet  alleen  zijn  de  huizen  van  gehouwen  fteenen ,   maar  de  uitge- 

ftrekte  veftingwerken  zijn  ook  van  dezelfde  ftof  gebouwd,  of  in  rotzen  uit- 

gehouwen. De  rots,  waarüit  het  eiland  beftaat,  is  egter  van  zulk  een’  weeken 
kalkfteen ,   dat  men  ze  haaft  met  al  zo  weinig  moeite  kan  bearbeiden  als  hout;  en , 

wijl  het  den  Orden  aan  geen  geld  en  goede  bouwkunftenaars  ontbreekt,  is  het  ook 

niet  te  verwonderen  ,   dat  men  op  dit  eiland  in ’t  algemeen  veele  pragtige  kerken  en 
paleizen  vindt  (*).  De  voornaamfte  kerk  op  Malta  is  de  voortreflijke  St.  Johannes- 
kerk.  Deze  word  niet  alleen  door  alle  Grootmeefters  rijklijk  befchonken  en  met 

hunne  fraije  graftomben  vercierd ,   maar  men  zeide  mij  ook ,   dat  een  gedeelte 

van  den  buit ,   welken  de  Orde  maakt ,   aan  dezelve  vervalt.  Door  deze  en  andere 

inkomften  heeft  men  hier  een’  ongelooflijken  fchat  verzameld.  Onder  het  menig- 
vuldig goud-en  zilverwerk  van  groot  gewigt,  als  beelden,  lugters  enz.  ziet  men 

hier  eene  lichtkroon  met  de  ketting  van  zuiver  goud  die  500,000  maltéfche  daal- 

ders zou  gekoft  hebben.  Onder  de  rijkdommen ,   welken  in  de  néven-kapellen 

be- 

(*)  In  detl  maltéfchen  kalkfteen  vind  men  veele  verfteende  fchelpen  en  flakken,  011  de  ZO  gg« 
naamde  flangentongen ,   welken  de  Natuurkundigen  voor  vifchtanden  houden.  Insgelijks  de  zo. 

genaamde  flangenöogen,  welken  de  goudfméden  alhier  in  ringen,  of  wel  in  zuiver  gewerkte  gou- 
den  kétens  inzetten  en  zeer  veel  aan  vreemdelingen  verkopen.  Deze  flangentongen  en  oogen 

zouden  een  bewijs'zijn,  dat  de  Apoftel  paulus  de  vergiftige  dieren  van  Malta  verdréven  hebbe. Miffchien  egter  kunnen  de  flangen  op  dezen  dorren  rotsagtigen  grond  niet  léven.  Men  vind  ook 
zonder  twijfel  nog  wel  andere  kleine  eilanden,  waar  nooit  een  heilige  geweeft  is,  en  op  dewel- 
ien  men  desniettégenftaande  geen  flangen  aantrefu 

j 
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bewaai  d   worden  ,vmd  men  nog  veel  meer  koftbaarheden.  Onder  anderen ,   z»gtmen 18  *^aar  een  gouden  kruis  van  24  pond  zwaar,  insgelijks  een  ftuk  vandetit™ CHnrsTos  met  eene  mdnigte  van  kofflijke  gefleenten  bezet.  Met  ééZ77 de  rijkdommen  der  Kaba  te  Mékkc  komen ,   volgens  de  befchrijving  ̂elke  nen  m" daarvan  gegeven  heeft,  met  de  fchatten  in  deze  kerk  op  ver™ ijking ,   en  misfchien  overtreffenze  nog  de  fchatten  bij  het  «raf  van  ö 
te  Medina  Ook  is  in  deze  ftad  ATJT zonder  onderrcueid  ontvangen  en  bezorgd ,   en ,   gelijk  men  mij  zeide  7   U'  " 

“S"  Tn' Dit ~ 
uit  de  rots  ftandsPerfo°“M  verftaan.  Groote  koornfchuuren  zijn  geheel 

1 «b"n;  "   h“  Water  WOfd  d0°r  ™   -ne  in  bet  b   “ 
ver  r   eej'7t“'  WatórieidiD«  ™   «l/e,  die  er  wel  drie  m.fcn 

7   ml  2   LTJ7L  Tm  “*■  ~ 
rnge  zeeboezems  vind,  zijn  torens  en  fchanffen  aangelegd  om  de  h„di den  vijand  te  verhin#w>n  r>  .   ,   3   bG  ’   om  de  landing  van 

^^^I^"wo
ae“TOlvr

5- 

Haven  ,7fo den  "9*»  ’alsTc^t PfT 
met  de  voornaamfte  Turken  aan  \™a  ̂    ,   ,   .   d   LaP^dnPafcba j.  aan  lan d   gegaan  was  «   doorkin eren  T'ipyp  nnY 

turkfeb  was,  doch  ̂ ^^“5  ÏÏ5  » 

de  laten  delen,  wier 1   het  dën“"n  OpT  7T  bU"  ma>k“d™n wil- 

bragt.  De  ve kandij  onder  I T   ^   btoen  *   >>aven  ge- «JL  '   0   °ndei  de  flaven  waren  met  hun  aandeel  van  den  buit 

Doch  Td  re?  Z“r,3a«  geweeft  te  zijn ,   „aar  hun  vadertad  ™   e   rd 
.Loch  anderen  bevonden  z,g  nog  op  Malta  en  fchénen  hun  beft  j 
van  alles  zo  dra  mog^k  wéér  te  ontdoen,  en  zelfs  hadden  eenfee^reS 

door- 
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doorgebragt.  Op  dit  fchip  waren  in  alles  83  Hukken  kanon  en  daaronder  66  me- 

laalen.  Zommigen  waren  keizerlijken ,   anderen  venétiaanfchen ,   en  de  overigen 
van  turkfchen  arbeid.  Het  fchip  was  op  de  turkfche  wijze  ,   en  zeer  zwaar  ge- 

bouwd. Bij  den  maft  was  eene  kleine  galïerij,  waar  de  officiers  plégen  te  zitten , 
en  aan  beide  zijden  in  het  midden  van  het  fchip  waren  nog  andere  zulke plaatzen 
om  te  zitten;  want  op  de  fchépen  zijn  de  Turken  alzo  min  liefhebbers  van  wan- 

delen als  op  het  land.  De  wagtersgang  was  zeer  fmal.  Tuflehen  de  benéden-en 

boven- kajuit  konden  omtrent  tien  ftukken  kanon  ftaan,  waarvan  er  eenigen  ag- 

tCrüit  konden  gefteld  worden.  Deze  plaats  diende  des  nagts  tot  een  verblijf 
voor  de  Haven.  De  Orde ,   of  gelijk  men  hier  zegt ,   de  Religie ,   deed  dit  fchip 
verbéteren  en  naar  de  europifche  wijze  inrigten.  Niet  lang  daarna  egter  hoor- 

den wij  in  Egipte,  dat  Frankrijk  het  gekogt,  en  den  Sultan  tot  een  gefchenk  te- 
rug gezonden  had. 

In  het  eerft  kwam  dit  den  Franfchen  in  de  Levant  zelven  haaft  ongelooflijk 
▼oor ,   wijl  deze  natie  in  dien  tijd  zo  aan  geld  als  aan  fchépen  fcheen  gebrek  te 
hebben ,   om  den  oorlog  tégen  Engeland  voorttezetten ;   maar  wégens  den  ftcr- 
ken  handel ,   dien  de  Franfchen  in  de  Levant  drijven  ,   is  het  grootlijks  hun  be- 

hng ,   zig  bij  den  Sultan  op  alle  mogelijke  wijze  aangenaam  te  maken.  De  Orde 

is  waarfchijnlijk  ook  niet  meer  zo  ieverig  in  het  uitrocijen  der  ongelovigen  <> 
en  maakte  daarom  miflehien  niet  veelc  zwarigheden  tégen  de  teruggave  van 
het  fchip.  Men  vreesde  ten  minften  een  ernftig  misnoegen  van  den  Sultan ,   en 
om  die  réden  wierden  thans  alle  kleine  kaftcelen  aan  den  zeekant  verbéterd 
en  de  inwoners  van  het  eiland  dagelijks  in  den  wapenhandel  geoefend.  De  Orde 
had  behalven  dit  turkfeh  fchip  nog  drie  ooglogfchépcn  van  64 ,   62  en  60  ftukken 
kanon ,   4   galeijen  en  2   halve  galeijen.  Elke  galei  heeft  3   kanonnen  en  50  riemen  , 
en  op  eene  halve  galei  zijn  3 6   riemen  en  één  kanon.  De  lieden ,   die  aan  de 
liemen  gefloten  zijn,  zijn  gedeeltelijk  misdaders,  en  ten  deele mohammedaanfchc 
flaven  uit  Barbarijë  en  Turkije. 

Zcdert  het  den  Maltezen  volgens  het  traftaat  tuflehen  den  Koning  van  Na- 
pels en  den  Sultdn,  niet  meer  geöorlofd  is  in  den  Archipel  te  komen,  hoort 

men  zelden  dat  zij  turkfche  fchépen  opbrengen.  Ondertuflchen  vind  men  on- 

C   e‘  de  Chrift’nen  zomtijds  nog  bijzondere  perfoonen,  dien  het  aan  geen  icver 
ntbiceki.  \ooi  het  Cmiften  geloof  te  ftrijden,  wanneer  zij  geen  bétere  gelé- r 

^   gen- 
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genheid  vinden  kunnen  om  hun  fortuin  te  maken.  Want  naar  alle  gedagten  is  de  hoop 
van  gewin  bij  hen  grooter  dan  de  iever  voor  het  chriftendom.  Als  zij  maar  een 
fchip  uitgeruft  hebben ,   behoeven  zij  verder  niets ,   gelijk  men  in  de  Levant  ver- 

zekeren wilde,  dan  een  pas  of  bevel  van  den  Vorfl  van  Monaco  of  ccnen  and’ren 
ïtaliaanfchen  Prins,  welken  zomtijds  zeer  geneigd  zijn  om  met  de  Mohammc- 
daanen,  die  miftchien  nooit  van  hun  gehoord,  en  nog  veel  minder  hen  met  voor- 

dagt  eenig  leed  gedaan  hebben,  op  eene  zo  goedkoope  wijze  oorlog  te  voeren. 
Men  zeide  mij  ook,  dat  alle  chriften  kapers  vrijheid  hebben,  de  op  de  Turken 
veroverde  fcnépen  naar  Malta  optebrengen.  Men  kan  het  derhalven  den  Mo- 
hammedaanen  niet  kwalijk  némen,  indien  zij  hetzelfde  van  de  Maltezen  den- 

ken, hetgeen  wij  den  Maroccaanen,  Algerijnen,  Tripolitaanen  en  dien  van  Tu- 
nis vei  wijten.  Deze  bewoners  van  Barbarijë  léven  doch  ten  minften  metverfchei- 

dene  chriften  natiën  in  goede  vriendfehap ;   maar  de  maltéfche  ridders  met  geen éëne  mohammedaan  fche. 

De  heer  forskül  en  ik  déden  een  bijreisje  naar  de  Salines  (zoutkeeten)  om- 
trent mijl  van  de  ftad.  Deze  zoutgroeven  beftaan  uit  1 6   vierkanten,  elk 

van  ioo  voeten  in  de  lengte  en  breedte ,   en  zijn  allen  geplaveid.  Dezelven  wor- 
den jaarlijks  tweemaal  met  zeewater  gevuld ,   welk  binnen  ééne  maand  uitwaas- 

femt  en  het  zout  op  den  bodem  laaf.  Men  verzekerde  dat  elke  reis  bij  de  700 
Saïm  verzameld,  en  dat  elke  Salm  tégen  4   Scudi  betaald  wierd..  Volgens  deze 
rekening  trekt  (L  t   ri  ootmeefter ,   wien  deze  inkomften  alléén  toebehoren ,   jaar- 

lijks bij  de  5600  Scudi  enkel  van  het  zeewater.  Bij  deze  vierkanten  zijn  er  nog 
anderen ,   die  egter  niet  geplaveid  zijn ,   en  uit  dien  hoofde  een  liegt  zout  uitlé- 

veren. Doch  men  gebruikt  het  tot  het  inzouten  van  vifch  en  om  de  arbeiders 
daarmede  te  betalen.  Op  andere  plaatzen  ziet  men  de  arme  inwoners  het  zeewa-- 
ter  op  de  klippen  dragen,  en  als  het  uitgewaasfemd  is,  het  weinige  daarvan  na- 

gelaten zout  verzamelen.  Bij  de  Salines  toont  men  een  klein  gewelf  aan  de  zee, 
omtrent  zo  groot  dat  het  eenen  boot  bevatten  kan,  en  hier  zou  dc  plaats  ziin 
waai  de  Apoftcl  paulus  fchipbreuk  geléden  had.  Niet  ver  van  hier  is  eene 
kapel  omtrent  55  voeten  lang  en  45  voeten  breed,  welke  ter  eere  van  den  Apos- 

tel gebouwd  is.  Boven  de  deur  van  deze  kleine,  en  van  verfcheidene  andere 
kerken  op  Malta  leeft  men  eene  waarfchouwing  aan  de  misdaders,  naamlijk: 
N°n  gode  l   immunita  ecdefiasca.  Op  een’  anderen  tijd.  gingen  wij  naar  St.Jntoine 

en 
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en  naar  Bousquet ,   twee  fraije  lufthuizen  van  den  Grootmeefter  metlufthovenen 

oranjerijën ;   bij  welke  laatfte  plaats  ook  eene  zeer  aangenaame  grot  is.  Niet  ver 

van  hier  is  Citta  Vecchia ,   weleer  de  hoofdftad  van  dit  eiland,  doch  voor  ’t tegen- 
woordige niet  fterk  meer  bewoond.  Het  merkwaerdigfte  in  deze  ftad  is  eene  zeer 

pragtige  kerk,  en  onder  dezelve  eene  kleine  grot,  waarin  de  Apoftel  paulus  , 

nadat  hij  op  dit  eiland  fchipbreuk  gelédenhad,  zig  de  eerfte  drie  maanden  zou 

verborgen  gehouden  hebben.  Het  is  eene  kleine  grot;  ook  ziet  men  er  niets 

anders  in  dan  eene  beeldzuil  van  den  Apoftel ,   en  rondom  dezelve  een’  grooten 

hoop  kleine  ftukken  fteens  van  de  rots ,   waarüit  de  grot  gehouwen  is.  Deze 
fteenen ,   zegt  men ,   doen  thans  nog  grootc  wonderen.  Onder  andere  deugden 

zouden  zij  ook  van  die  uitwerking  zijn ,   dat  diegeen ,   welke  er  een  ftuk  van 

bij  zig  draagt ,   niets  van  eene  flangenbeet  zou  te  dugten  hebben ;   en  alzo  er  uit 
dien  hoofde  eene  groote  menigte  van  dezelvcn  aan  de  Roomfchcatholijken  in  alle 
w   aexeldgeweftcn  verzonden  word ,   zou  de  vermindering  van  dezen  hoop  in  de 
gt  ot  telkens  weer  door  een  wonderwerk  vergoed  worden.  In  deze  kerk  ver- 

toont men  ook  nog  het  afbeeldzel  van  Graaf  roger  den  Noorman ,   welke  de 
Saracénen  van  Malta  verdréven  heeft.  Niet  ver  van  gemelde  kerk  is  eene 
hoogte ,   op  welke  de  Apoftel  paulus  zou  geprédikt  hebben.  Ter  gedagteniiïe 

van  deze  gebeurdnis  heeft  men  hier  eene  zuil  opgeregt  die  denzelven  prediken- 
de verbeeld.  Digt  bij  Citta  Vecchia  zijn  veele  Catacomben  of  ondmlifcjsëfche  wo- 

ningen in  de  rots  uitgehouwen.  Vcrfcheidene  gangen  in  dezelven  zijn  toe- 
gemuurd ,   om  te  verhoeden  dat  niemand  daarin  verdole.  Ondertusfchen 
ziet  men  hier  behalven  verfcheidene  kleine  vertrekken,  ook  nog  een  groot  ge- 

welf, waar  veelligt  eene  vergaderplaats  ge  weeft  is,  en  op  eene  andere  plaats 
fchijnt  een  kleine  molen  geftaan  te  hebben.  Tot  welk  een  gebruik  deze  wonin- 
bcn  in  de  rots  ook  mogen  gehouwen  zijn,  dit  is  zéker,  dat  zij  den  ouden  in- 
v.  OU  Cl  en ,   welleen  met  gewend  waren  in  pragtige  huizen  te  wonen  ,   gedurende 
de  groote  hitte  van  een  groot  gemak  moeten  geweeft  zijn,  en  daarenboven  hadden 
zij  ook  niet  zeer  voor  eene  plundering  te  vrezen.  Men  heeft  op  het  eiland  Mal- 

ta nog  een  phcnicifch  opfchrift  op  eenen  fteen  bewaard,  doch  dit  heb  ik  zelve 
niet  gezien.  Men  vind  het  ook  reeds  in  een  boek  met  den  titel:  Saggi  di  dis - 
Jcrtazioni  academicbe ,   pablicamente  lette  nella  nobile  acadetnia  Etrufca  della  citta  di 

01tom  in  4t0  Roma  1735  Vol  HL  Sterrenkundige  waarnemingen  over  de  leng- C   2   te 
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te  en  breedte  van  het  eiland  Malta  vind  men  in  het  journal  des  obfervations  pJy- 

Rques ,   mathematiques  &   botaniques  par  k   r.  p.  feuille.  Ik  kreeg  wel  affchrif- 

ten  van  eene  grondtékcning  der  ft  ad ,   en  van  eene  kaart  van  de  eilanden  Malta 

cn  Golfen,  doch  ik  geloof  dat  menze  reeds  al  zogoed  in  druk  heeft,  en  wil 

daarom  het  getal  mijner  plaaten  daaraiéde  niet  vergroten. 

Den  2o<ten  Junij  1761,  verlieten  wij  het  eiland  Malta,  en  zagen  toen  geen 

land  weer  voor  den  25(i£n  dezer  maand.  Onze  poolshoogte  was  dezen  laatften 

middag  36°.  11'.  het  eiland  Sapienza  was  ten  noorden,  naar  de  mening  van  on- 

zen loots  7   mijlen  van  ons  af.  Gevolglijk  legt  dit  eiland  op  36°.  39'.  poolshoog- 
te. Den  2   6 feu  bereikten  wij  den  /IrcbipeJ.  Onze  poolshoogte  was  naar  eene 

nauwkeurige  waarneming  der  zonne  in  de  middaglijn  op  dezen  dag  36°.  io'.  Den 

afftand  der  nabijleggende  eilanden  wierd  door  onzen  ftuurman  gegift ,   en  hiernaar  :'s 

de  poolshoogte  van  het  eiland  Serigetto  350.  52'.  van  het  eiland  Ovo  36°.  <)'.  en 

van  Cap  St.  Angelo  36°.  26'.  Al  deze  plaatzen  leggen  in  de  kaart  van  den 

Archipel  door  den  heer  d’anville  met  veel  vlijt  en  geleerdheid  vervaerdigd,  cn 
die  in  1756  te  Parijs  uicgekomen  is ,   veel  noordiijker.  Ik  had  wel  gewenfcht 

mijne  aardrijkskundige  waarnémingen  in  deze  ftreek  te  hebben  kunnen  voort- 

zetten.  Mij  overviel  egter  een  zo  hévige  bloedgang ,   dat  ik  alle  hoop  verloor  , 

Conftantinopel ,   ik  laat  ftaan  Arabië ,   te  zien.  Ondertufichen  had  ik  ftof  de  god- 

lijke  voorzienigheid  te  danken ,   dat  mij  dit  toeval  nog  op  een’  tijd  overkwam , 
als  ik  niet  gantfchlijk  van  hulp  en  gemak  ontbloot  was.  Schoon  ik  veel  uitte- 

ftaan  had  van  de  hitte  in  dit  jaargetij ,   bevond  ik  mij  nog  onder  Europeërs,  cn 

genoot  doordebelchikkingvan  den  heer  Kommandcur  alle  hulp  en  gemak,  die  ik 

op  eenfehip  verwagten  konde.  Den  3den  Julij  1761  kwamen  wij  met  de  driefché- 

pen ,   welken  met  ons  van  Marfcille  afgevaren  waren ,   op  de  reede  van  Ismir 

(Smirna).  Hier  gingen  al  mijne  reisgenooten  aan  land,  ik  alléén  had  nauw- 

lijks  kragts  genoeg  mij  zo  veel  op  te  begéven  dat  ik  deze  vermaarde  koopftad 

van  verre  uit  het  venfter  van  ons  vertrek  befchouwen  kon.  Hierop  gingen 

wij  den  loden  Wecr  onder  zeil,  en  kwamen  den  I3den  tot  aan  het  eiland  Tene- 

dosy  alwaar  wij  nog  eenige  puinhoopen  ophetvafte  land  zagen,  welken  men 

voor  overblijfzels  van  Troja  houd.  Wij  krégen  hier  bevel  het  oorlogfcbip  te 

verlaten ,   en  onder  het  geleide  van  den  Tolk ,   dien  de  heer  van  gühler  ,   toen 

buitengewoon  Afgezant  des  Konings  te  Conftantinopel,  ons  te  gemoet  gezon- 
den 
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den  had>  mar  de  hoofdftad  van  het  turkfch  gebied  te  komen.  Ik  durfde  het 
met  te  onderftaan  deze  reis  in  een  klein  open  vaartuig,  waarin  dezelve  anders 
veel  fchielijker  had  kunnen  gefchieden,  te  aanvaarden;  en  wijl  wij  op  Tenedos 
geen  vaartuig  met  een  verdek  bekomen  konden,  moeiten  wij  eerft  een  ander 
van  de  DardanclLen  afwagten.  Zodra  dit  aangekomen  was ,   namen  wij  den  1 9 den 
Julij  affcheid  van  den  heer  Kommandeur  en  de  overige  officiers  op  het  Ichip ,   in 
welker  gezelfchap  wij  bij  ftorm  en  tegenwind  wel  ménig  ongemaklijk,  doch  voor  ’t 
°'ei%e  ook  ménig  genoeglijk  uur  doorgebragt  hadden ,   om  te  gaan  beproeven 
hoe  men  met  Mohammedaanen  reilt.  Terwijl  wij  bij  Tenedos  lagen,  kwamen 
reeds  verfcheidene  Turken  aan  boord.  Onder  dezen  bevond  zig  ook  een  voor- 

naam heer  van  het  vafte  land ,   die  met  zijn  gevolg  fcheen gekomen  te  zijn ,   om  den 
wjjn  van  onzen  Kommandeur  te  proeven.  Hunne  fpraak ,   kléding  en  hunne  geheele 
houding  kwam  ons  zo  vreemd  voor,  dat  wij  geen  groote  gedagten  maakten 
van  het  genoegen  dat  wij  in  het  Ooltcn  te  wagten  hadden.  De  wind 
was  ons  op  onze  reis  van  Tenedos  tot  Conftantinopel  ook  in  het  geheel 
met  gunltig,  want  wij  kwamen  niet  voor  den  3ofon  Julij  aan  deze  ftad.  Wij iandden  bij  Galat a   aan,  en  wierden  aanltonds  door  den  Tolk  van  hier  vaar  Pera 
bij  den  heer  van  güiiler  geleid.  Wijl  deze  minilter  de  goedheid  had  ons  allen 
in  zijn  huis  te  ontvangen ,   kwam  mij  deze  gunlt  boven  het  gantlche  pezelIH-nn 
“   a.,in  „   ,   *,  *   vooraan  aiies  bekwam,  wat  maar  Sï lmge  mijner  gezondheid  bevorderlijk  zijn  konde. 

AANMERKINGEN  te  CONSTANTINOPEL. 

WR  Z1jn  rceds  ZO  VCeIe  befchrijvingenvan  Conftantinopel,  of,  geliik  de  Tur 
XJ  to  zeggen  Cor.UmMe,  SU:Ml,  hlmbü,  dat  ik,  daar  ik  nüi  maai een  korten  tijd  >r .deze  ftad  opgebouden  heb,  er  niet  veel  nieuws  en  gretigs van  zeggen  kan.  Bovendien  had  ik  ditmaal  geen  gelegenheid  veel  te  zien.  m£. 
lijks  was  *   van  mime  krankheid  weêr  een  weinig  bekomen,  of  wij  (hoedden ons  „aar  Egipte.  Doch  wijl  ik  dezen  zetel  des  turkfehen  SultJns  bij  mijne  te- wat  nauwkeuriger  heb  leren  kennen,  zal  ik  hier,  in  hoop  van  het  een 

C   3 
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en  ander  te  kunnen  verhalen,  welk  niet  ieder  eenen  bekend  is,  nog  eenige aan- 

merkingen maken. 

De  ftad  Conftantinopel  is  zéker  zeer  groot,  maar  wanneer  men  Karaagddfch, 

Galata ,   Pera ,   Doima  bagfche  enz.  welken  allen  aan  géne  zijde  der  groote  haven 
of  liever  des  zeeboezems ,   insgelijks  Scudar  (Scutari)  en  Kadi  koj ,   die  aan  de 

andere  zijde  der  zee  en  dus  in  Afiö  leggen ,   niet  als  voorftéden ,   maar  als  bij- 

zondere ftéden  en  dorpen  aanmerken  wil ,   dan  is  de  grootte  van  Conftantinopel ,   met 

deszelfs  voorftad  Ejub  en  de  kwartieren ,   die  buiten  den  ftadsmuur  aan  het  water  leg- 
leg ,   der  grootte  van  Londen  en  Parijs  in  het  geheel  niet  gelijk  te  fchatten.  Van 
de  bevolking  der  ooftcrfche  ftéden  kan  men  niets  zékers  ervaren ,   wijl  het  in  deze 
landen  nog  niet  gebruiklijk  is  lijften  van  de  geborenen  en  overlédenen  te  heb- 

ben. Het  nauwkeurigfte,  dat  een  reiziger  in  dezen  opzigte  doen  kan ,   is,  na 
de  grootte  van  eene  ftad  bepaald  te  hebben ,   agt  te  géven ,   of  alles  ook  werk- 
1'jk  bewoond  zij.  En  ik  geloof ,   men  zal  gemeenlijk  bevinden ,   dat  ftéden  van 
gelijke  grootte  bij  ons  fterkcr  bevolkt  zijn,  dan  in  het  Ooften ,   alwaar  de  huizen 
in  vergelijking  met  de  europifchen,  gemeenlijk  laag  zijn ,   en  alwaar  men  er  zo 
zeer  op  gezet  is  om  plaats  agter  de  huizen  te  hebben.  Die  reizigers,  welken  de  be- 

volking der  ooftcrfche  ftéden  voor  buitengemeen  fterk  aanzien ,   maken  miflehion 

uit  de  menigte  der  lieden  in  dc  marktftraaten  de  bevolking  der  gantfche  ftad  op. 
Doch  men  moet  hierbij  aanmerken,  dat  de  Oofterlingen  nietgaem  vreemden  in 
dat  huis  brengen ,   waar  hun  huisgezin  woont ,   en  dat  deze  gewoonte  de  koop  -   en 
handwerkslieden ,   om  zo  te  fpréken ,   uit  hunne  huizen  als  verbannen  heeft. 
Dezen  werken  allen  in  kleine  opene  winkels  aan  de  marktftraaten.  Om  die  ré- 

den ziet  men  dikwils  in  eene  gantfche  ftraat  niet  dan  fchrijnwerkers ,   in  eene 
andere  enkel  fméden,  kammenmakers ,   goudftnéden,  juweliers  ,   zijden  ftoffen  -   en 

lakenkopers  enz.  Van  deze  lieden  komen  er  ’s  morgens  duizenden  naar  Con- 
ftantinopel, en  gaan  des  avonds  weer  terug  naar  hunne  familiën,  welken  in  af- 

gelégene  wijken ,   en  zomtijds  in  de  dorpen  aan  het  kanaal  naar  de  zwarte  zee 
wonen.  Dit  groot  aantal  van  menfehen,  waarvan  men  er  in  Europa  maar  zeer 
weinigen  op  de  ftraaten  zien  zou ,   en  de  groote  menigte  heden  van  de  beide 
fexen  welken  anderzins,  het  zij  wégens  hunne  bezigheden,  het  zij  uit  tijdver- 

drijf, de  markftraaten  bezoeken,  komt  eenen  vreemd’ling  nog  grooter  voor, 
doordien  de  ftraaten  gemeenlijk  nauw  zijn.  Als  daarentegen  de  reizigers  ook 

de 
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de  afgelegene  kwartieren  bezoeken.,  zullen  zij  aldaar  veeltijds  minder  menfehen 

aantreffen  dan  in  de  ftéden  van  Europa., 

Onder  de  verfcheidene  grondtékeningen ,   die  ik  van  Conftantinopel  gezien 

heb,  is  die  van  den  beer  regens  de  befte.  Maar  de  fchaal  is  naar  mijne  gedagte 

te  klein  daartoe,  gevolglijk  de  ftad  grooter  volgens  zijne  grondtékening ,   dan  ik 

ze  bevonden  heb.  Dc  Wiskundigen  zullen  de  wijze,  volgens  welke  ik  de  ftad 

gemeten  heb ,   juift  niet  voor  geheel  nauwkeurig  houden ;   want  ik  heb  mij  ten 

dien  einde  enkel  van  een  klein  compas  en  van  mijne  fchréden  bediend.  Wijl  ik 

egter  alle  hoofdlijnen ,   naamlijk  den  omtrek  der  ftad  en  veele  ftraaten  zo  wel  in 

Conftantinopel  als  in  de  voor  -   en  nabijleggcndc  ftéden  gemeten  heb ,   kan  doch 

dc  miftafting  zo  groot  niet  zijn,  genomen  ik  hadde  zomtijds  cenige  fchréden  ge- 

feild; ten  minlten  niet  zo  groot,  als  wanneer  ik  de  grootte  der  ftad  enkel  door 

van  buiten  gemétene  hoeken  had  willen  bepalen.  In  ’t  algemeen  geloof  ik ,   dat 

men  van  een’  reiziger  in  het  Ooften  geen  nauwkeuriger  metingen  dan  door  mid- 
del van  het  compas  en  van  fchréden  zal  kunnen  verlangen ,   vermids  het  er  al  zo 

gevaarlijk  en  moeilijk  is,  zonder  verlof  der  overheid  grondtékeningen  van  ftéden 

te  maken,  als  in  Europa.  Op  eene  grondtékening  van  eene  ooftcrfchc  ftad  zal. 

men  juift  ook  alle  ftraaten  niet  zoeken,  maar  alleen haaré grootte,  haare legging, 

en  de  legging  der  merkwaerdigfte  plaatzen  in  dezelve.  Dit  zal  men  zo  wel 

op  mijne  kaart  van  Conftantinopel  op  de  III  tafel,  als  op  alle  andere 

tekeningen ,   welken  ik  van  de  oofterfche  ftéden  ontworpen  heb ,   aantreffen , 

fehoon  de  ftraaten  op  deze  grondtékening  grootendecls  naar  willekeur  aange- 

duid zijn,  om  de  plaats  aantevullcn.  De  betékenis  der  talletteren  op  deze  tafel  is 
als  volgt : 

i )   Bagkfche  kdpuji.  fi)  Bal'ük  bafidr  kdpufi. 
3)  Sinddn  kdpuji.  4 )   Odün  kdpufi.  fi)  5. -o 

Ajasma  kdpufi.  6)  

&

J

1

 

*

 

 

kapdn.  7)  (JW?-  Dsjiibali  kdpufi. 

8)  A)  Aja  kdpufi.  9)  urjfi  Jengi  kdpufi.  10) 

Padri  kdpufi.  11)  fi3  ̂enner  'kdpufi.  12)  Baldd  kdpufi. 
1,3)  JjfAvmnfaroj  kdpufi.  14.)  (_j;^£==i  Agri  kap'ü.  15) 
(_/"  Edrene  kdpufi.  l6)c Tóp  kdpuji.  17)  j   !_/==!  Jengi 

kap'ü.  18)  Selewri  kdpuji.  j   9)  Jedi  kule  kdpufi. 

20) 



24 

AANMERKINGEN 

20 )   Narlükapü.  21)  e^LLcLu.  Samdtia  kdpufi.  %2')  LiL  3   ia 
C5~rv>'  Dauüd  pafcta  kdpufi.  23)  jdi  jengi  kapil  ^   j   f kapu.  2   5)  c^o^U.  TfchaMe  kdpufi.  2   6)  cv\a)>  Ackór  kdpufi 27  j   Bal  uk  bane  kdpufi.  28)  Dager  man  hane  kdpufi.  2   9)  Tópten.  ,04  %//■ 
f   V)  Oemir  iapii.  32)  Saiktfcbism,  kapii.  33 )   Baba  lummim 

34)  Demtr  kapu.  35)  WAfrfe  Staiwa.  36)  Mn-  tfcharfcbi  o7')  Het  n,i  *’ 
clc,  Wisfe  of  de  Po, te.  38)  De  moské  ».  *fM«.  39)  Dc  Meioe  &>  “ 40)  Sultan  Acbmed  jamafi  en  de  Atmeiddn  of  Hiptodróm  ^   • 

wikte  dieren  gehouden  worden.  40  Het  tuighui,  43)  De  „I ^ 
Jl’f™';  «)/*  4ï)  Osmanie  jdmafi.  sfi)  Suttdn  Bajazei 
ff  f]  WwA™-  48)  of  gewelfde  markilraaten  en  winkel, der  kooplieden.  49)  Het  zogenaamde  oude  Seroj.  50)  Solimanie  jdmafi 

^r'mor^T/aniCfd,r™-  De  waterleiding.  53)  wi  Li 
LX  ï   ■   9   n   „   5S)  De  grickfi;he  patriarchale  kerk.  y6) iw.fe  jamafi.  S7)  Puinhoopen  van  constanties  paleis.  Tg)  ö3r„.  .   h 59)  «ft  Mohammed  jdmafi.  Co)  Et  meiddn,  of  de  wijk  der  Tank 
fc  taaren.  6r)  Andere  wijken  der  Janitfchaaren.  de)  Het  t2I  iffj pajchajam.fi  cfij  DauMpafch.jim.fi  6fi)  De  zogenaamde  zéven  torens 66)  Deftertar  flUkfi.  67)  De  moské  EjüK  tfS)  Het  varfcl,  water  Co) 
f   !°  ’   *   ,PI"S  *r*  *   flaVCn  bewwd  "™*n.  'o)  J..  Md fielkfi  7   O   Woning  van  den  deenfehen  Gezant.  7a)  Woning  van  den'zweed. fchen  Gezant.  73)  Woning  van  den  cngelfchen  Afgezant.  74)  Woning  van den  pmiffifchen  Gezant.  7J)  Woning  van  de  „apelfehe,  rnffifche,  hoLd- ’   franfchc  cn  keizerlijke  Afgezanten.  76)  ltfib  ogtin  feroj een  paleis  waar  een  taamlijk  aantal  Pages  worden  opgevoed.  77)  Waterhond -r’ van  de  waterleiding  van  Sultdn  mahhmod.  78)  ̂    *A'  c_  „   ... . 

*»*■-»*  ’Behlend^rS te  Gaiata  nog  10  andere  poorten,  als:  c_,>  Tóp  chdne  kdbufi 

fp  •   ■>?  W   m   aa-jfi  «U  f   Mm  ff, 
tiTC  *"**“>  V-jf^J^'jKaratoiUpuf,, 

ls^X*  tpfiA  Bdlhk  hafdr  kdpufi,  '   -   ^   '   -   1   7 

Cé' 

A-a.5 
'Kurhfcbi  U;Ufi  en'o-jjS  td/4/ii  kdptfi  ’pfuf. huizen  van  den  Sultdn.  L 

DLL 

--  Téfeens  van  de  begraafplaatzen. 

Het 
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Het  Seroj  des  Sultans  legt  onder  de  poolshoogte  van  410  T'  want  Pera  heeft  rrtar 
inijnc  waarneming  41  .   2. .   16  .   De  gedaante  der  11  ad  Conftantinopel  is  een 
di  iehoek  ,   waarvan  de  zijden  noch  regt  noch  even  lang  ziln  5   en  dc  onttrek  derzelve  is, 
volgens  mijne  rekening,  niet  boven  de  13000  dubbelde fchréden ,   fchoonzij  inde 
meefte  reisbefchrijvingen  veel  grooter  opgegéven  is.  Zij  is  wel  met  een’  muur 
omgéven ,   doch  die  zeer  weinig  ter  verdédiginge  zou  dienen.  De  Turken  verlaten 

zig  ook  meeil  op  de  vier  kleine  kalleden  aan  het  kanaal  naar  den  Archipel ,   en 

op  vier  anderen  aan  het  kanaal  naar  de  zwarte  zee ,   fchoon  ze  allen  van  zeer 

weinig  belang  zijn.  Buiten  den  lladsmuur ,   aan  de  haven ,   of  den  zeeboezem ,   is , 

van  de  voorflad  Ejub  af  tot  aan  het  Seroj  (Serail  of  woning  van  den  Sultan)  door- 
gaans ten  minften  eene  ftraat ,   en  op  zommige  plaatzen  zijn  zelfs  meer  andere 

huizen  agter  malkanderen.  Veelen  van  deze  huizen  liaan  nog  gedeeltelijk  over 
het  water ,   en  op  zommige  plaatzen  word  nog  dagelijks  aarde  in  de  haven  gewor- 

pen ,   om  meer  plaats  tot  bouwen  aan  te  winnen ,   en  tévens  den  lladsmuur  nog 
onbruikbaarer  te  maken.  Van  het  Seioj  tot  aan  de  7   torens  heeft  men  inde  laat- 

ja... en  bij  poorten  ook  zeer  veel  aangevuld,  en  groote  wijken  ge- 
bouwd, doch  op  de  meelte  plaatzen  is  de  lladsmuur  hier  nog  digt  aan  de  zee. 

Aan  de  landzijde  van  de  7   torens  tot  aan  de  voorltad  Ejüb  ïs  een  dubbelde  muur 

en  eene  gragt.  Den  muur  heeft  men  zédert  den  tijd  der  Grieken  alleen  verbé- 

terd, .   en  de  gragt  is  ten  dcele  gedempt.  Het  kalled,  de  7   torens  genoemd , 
is  klem,  en  tot  eene  gevangnis ,   waartoe  het  thans  gebruikt  word,  béter 
gefchikt  dan  tot  verdédiging  der  Had.  De  ingang  van  de  haven  en  het 
kanaal  aan  den  kant  van  de  zwarte  zee  is  alléén  wél  verdédigd ,   naamlijk  dooi- 

de kanonnen  bij  het  Seroj ,   bij  Top  cbdne ,   en  op  Kis  küle/i ;   doch  dezen  zouden  de 
Had  tégen  eene  vloot,  welke  van  den  anderen  kant  kwam,  en  eerft  de  Darda- 
nellen  gepaleerd  was,  zeer  weinig  befchermen.  Het  gedeelte  van  Conftanti- 
nopcl  naar  de  haven  en  den  zeekant  is  fterk  bewoond,  en  fchijnt  nog  fterker 
bebouwd  te  zijn  dan  het  indedaad  is,  doordien  de  huizen  tégen  hoogten  Haan 
en  dus  van  verre  zig  vertonen ,   als  ofze  digt  aan  malkanderen  lagen.  Naar  de  land’ zijde  tuffehen  Edrene  kapu  en  de  7   torens  zijn  egter  ook  veele  groote  lullhoven 
binnen  den  muur.  Het  Seroj  des  Sultdns ,   welk  bijna  eene  halve  mijl  in  den omtrek  heeft,  het  zogenaamde  oude  Seroj ,   waar  de  vrouwen  der  overlédenc 
Sultans  wonen ,   insgelijks  de  ménigvuldige  groote  moskeen,  beflaan  eene  groote D u   ruimte , 
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e"  lVOrde”  ™   m   tot  tijd  nog  meer  moskeen  gebouwd  Ond  -r hen  zal  het  aantal  der  imvoncrcn  naar  évenrddigheid  der  tempelen  niet  toe 

tot  !s  b   wTt  mCD  r®*’  **  Conthantinope]  in  de  laatfle  jaaren  „ogze» ,   b   geworden ,   zodat  zelfs  de  Sultan  voor  eenigen  tijd  nog  ce -ood 
zaakt  was  veele  lieden  weêr  naar  de  provinciën  te  verzenden.  8   "   ̂  eze  Rad  heeft,  vooral  van  den  waterkant,  zeerfraije  uitziften  N-ct-t 
Ren  Conftantinopel  zelve,  maar  ook  de  nabiigelégene  ftéden  en  dorpen  légaen aan  veele  „euvels:  boven  op  dezelven  ziet  men  de  pragtigfte  moskee n,  entus fchen  de  htazen  en  patazen  zijn  verfcheidene  luflhoven  en  boomen  Mllr  “l 
deze  franc  Icggmg  en  heerlijke  uitzigten  moet  men  op  de  inwendige  feh’1  ü en  aangenaamheid  der  Rad  geen  befluit  maken.  De  ftraaten  zijn  L dïet« ”   1   . e   fma:m  Wijze  ™   b0UTO’ *   zcer  liegt.  De  huizen  zijn  van  zulk dun  hout ,   dat  het  geraamte  daarvan  van  verre  wc  1   naar  cene  vogelkooi ge  rkt,  ook  zijn  do  wanden  dikwils  enkel  van  ongebakken  tégelfteeï  De 
palozen  en  openbaare  gebouwen  zijn  gedeeltelijk  wel  van  Rccncn  c.'  zc ‘r  du v- zaam  gebouwd;  doch  men  ziet  er  op  flraat  niets  van  dan  de  hoogo  muura,  Bei’ oen,  zo  welde  paleizen,  als  dc  kleine  huizen ,   hebben  groothiks  hunne  bczwtt’ Ijkaeden ;   want  bij  eene  aardbéving  is  men  in  de  gemetzelde  huizen  in  gevaar  van 

de  vrees  “d”  H   “   a   *   ““  ”«  «■>'<» 
_n  Ko'oi  a   . b   v “n  hianc  door  de  vlammen  verteerd  worden 
en  beide  deze  rampen  zi  n ,   ecliik  mor.  wrvob  •   ,   „   L'  UOid^n, 

hm™  te  ConRantinopclis  eene  der  ichconRe’  ” 
UJCZC  , vloot  is,  en  dat  de  fchepen  overal  m   dezelve  met  zékerheid  ankeren  kun 

«   .“»•  lensde 

menigvuldige  bezigheden ,   welken  de'  inwoii^^u^c^oorRdtten  T   of  lic  ver  n^ bijieggende  ftéden,  m   de  hoofdftad  te  verrigten.  hebben ,   is  hier  de  zee  om  zo e   preken ,   geftadig  met  fchépcn  en  vaartuigen  als  bedekt.  ’   - 
et  eroj  van  den  Sultan  legt  op  eene  hoogte  op  den  oofthoek  der  ftad  aan den  ingang  der  haven  regt  voor  het  kanaal,  dat  naar  de  zwarte  zee  J   ̂tT voor  den  Eofporu*.  Uit  dien  hoofde  heeft  het  „aar  alle  kanten  een  zeel 

rrar uit  dTzcifs  k®Dg  °p  *   6r°Ddtaening  scmat|iji' cm.  liet  is  door  cenen  hoogen  muur  van  de  ftad  afgefcheiden;  doch  deze 

kan 
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fan  alleen  in  een'  kleinen  oproer  tien  Sultan  tégen  zijne  onderdaan®  befcher- men  ,   en  zeer  wem, g   ter  verdédiginge  der  ftnd  dienen.  Nogthans  leggen  er  op den  hoek  van  hetzelve  veele  kanonnen  aan  het  water ,   die  den  ingang  van  de  ha- ven, en  wan  het  kanaal,  dat  naar  de  zwarte  za;  loopt ,   verdédigen  kunnen  Dit 
Scroj  k   van  oen  grooten  omtrek  en  bevat  veele  lufthovcn.  De  'gebouwen 
het  fchijnt ,   zijn  allen  met  lood  gedekt.  Ik  mogt  niet  verder  in  hetzelve  komen 
t-n  tot  in  den  buitenften  voorhof,  en  hier  zag  ik  niets  merkwaardigs ,   dan  alleen 
C   munt»  weIker  gcboinven  zcer  waren,  en  de  paerdenftallen.  Indebefchrij- 

vingen  van  Conftantinopel  leeft  men,  dat  de  gewoonlijke  uitdrukking  bii  de  Eu- ropeers :   de  Porte  of  de  mmanfebe  Porte ,   zijnen  oorfprong  hebbe  van  den  in- 

I2érm  ta  d't™! ™rh0f;  ̂    WeK  CSter  "iet  “   Wdke gronden  men  dit '   uren  kan,  De  Turken  noemen  ccne  poort  Kapü,  en  zo  heet  bij  hen  ook  een palen;  maar  te  Conftantinopel  verftaat  men  door  het  woord  Kapü  m   't  bijzonder 

£   ï   eL7  Um  raij  *   *   ~   men  het  van  h   “ 

“   zo8S  ;   °m  *   Wfcn, 

£5  h ‘   Zftt 
om  bij  de  hand  te  zijn,  wanneer  de  Wisir  of  Ho  psa  r,<v  v   ̂    * 

'Z£  Toik  begrert  -   vfte„“t  S„md?£ 
kré-en  gemeen  1   'fT  '   ”a"gt  ™   d°  F"“  ’   °f  hCt  Sö-igtshof  des  Wisfrs  ver. 

lÏ  ber1!nrdetUrkfche  fpraak  tC  wejnig ervaren^  dan 

noemt.  Ik  gdo-Of  ^   hof  * 

voor  het  hof  des  Sultans  alzo  genoemd  hebbe  (*)  d   blutenfte  poort De  voornaamftc  moskeen ,   of  zop-pnmmro,  i   .. 

genden :   St.  Sopbia ,   een  tempel  door  den  Keiz  m°^Ccn  der  SuItóns  zfn  de  vol- 
1   Justinianus gebouwd,  endoor 

(   )   [Zie  shaws  Reizen  I   D.  bl.  352.  aant.  (2)] 
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de  Turken  in  eene  moské  veranderd.  Dewijl  men  aftekeningen  hiervan  in  refs-- 
Befchrijvingen  vind,  kan  men  zig  ligtlijk  een  denkbeeld  van  de  bouwwijze  van 

al  de  volgende  moskeen  maken  ;   want  deze  oude  griekfche  kerk  fcbijnt  het 
origineel  van  alle  groote  turkfche  tempels  te  zijn.  Verders  vind  men  Sultda 

Achmed ;   W dlide ,   eene  moské  door  de  moeder  ccns  Sultans  gebouwd;  Sultan  Os- 
man ;   Sultan  Bdjazet ;   Sultan  Soliman  ;   Schab  Zdde ,   deze  wierd  gebouwd  onder 

de  regering  van  Sultan  soliman  ;   Suitdn  Selim  ;   Sultan  Mohammed ,   van  Moham- 

med den  II,  die  Conftantinopel  veroverde.  Zij  is  1766  door  eene  aardbeving 
geheel  ingcftort.  Edrene  Kapü  jdmaji ,   is  door  eene  dogter  van  Sultan  soliman 

opgebouvvd ,   en  wierd  door  de  gemelde  zwaare  aardbeving  zeer  befchadigd.  Geen 
van  deze  moskeen  komt  bij  de  Sr.  Sophia ,   wat  de  bouwkunft  betreft ,   in  vergelij- 

king, doch  eenigen  derzelven  zijn  veel  grooter.  Allen  verft  rekken  zij  hunnen 

ft ig toren  tot  eer ,   en  zijn  een  groot  cieraad  voor  de  ftad.  De  meeften  zijn  op 
de  grootfte  hoogten  der  ftad  gebouwd,  en  haare  verhevene  koepels  en  torens 

( Minar é) ,   waarvan  er  aan  elke  moské  4of6ftaan,  zijnmet  lood  gedekt  (*_).  Zij 

ftaan  ook  op  groote  vrije  plaatzen,  en  zijn  of  niet  een’  muur,  of  met  gebouwen 
voor  de  bedienaars  der  moskeen,  en  voor  arme  lieden,  omringd.  Bij  dezelven 

vind  men  fchoolen ,   ook  worden  bij  verfe  heid  enen  dagelijks  aalmoeftèn ,   het  zij 
aan  geld  of  aan  lévensmiddelen  uitgedeeld.  In  eenigen  leggen  de  ftigters  der  mos- 

keen begraven.  Men  vind  derhalven  tégenwoordig  miftchien  weinige  ftéden  in 
de  waereld ,   die  met  zo  veele  pragtige  graftomben  van  de  familie  haarer  Regen- 

ten pronken  kunnen  als  Conftantinopel.  Behalvcn  dezen  zijn  er  nog  veele  an- 

dere moskeën  door  Sultans  gebouwd,  en  met  rijke  inkomften  begiftigd,  alieen 
vallen  zij  niet  zo  ligt  in  het  oog  als  de  bovcngemeldcn.  Te  Scudar  alléén  zijn  er 
vier  ,   die  allen  door  Smtanen  weduwen  ,   (mdien  men  vrouwen  die  nooit  ge- 

trouwd zijn  geweeft ,   dus  noemen  kan)  gebouwd  zijn.  Schoon  de  Sultans  niet 

eerder  verpligt  zijn  eene  moské  te  bouwen,  dan  wanneer  zij  eene  overwinning 
op  de  vijanden  behaald  en  hun  zo  veel  lands  afgenomen  hebben,  dat  de  moské 
en  de  daartoe  behorende  dienaars  daarvan  kunnen  onderhouden  worden;  heeft 
egter  de  thans  regerende  Sultan  müstafa  er  reeds  twee  geftigt ,   te  wéten  de  eene 

te 

(*)  [Zie  shaws  Reizen  I   D.  bl.  312.] 
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te  Scudar  op  ccne  hoogte  tégenover  het  Seroj  en  Pera,  en  de  andere  te  Conftan- 
tln0pel  5   doch  deze  laatfte  is  Idein’  De  mos^  Ejüb  is  vermaard,  wijl  in  dezel- 

ve lederen  Sultan,  bij  het  beklimmen  van  den  throon  ,   de  fcbel  aangegord  word Orders  vind  men  te  Conftantinopcl  nog  verfcheidene  treflijke  moskeen  van  W: 

sïrs  en  andere  vermogende  hecren,  als  ook  griekfche  kerken,  die  men  in'mos- keen  veranderd  heeft ,   en  fchier  in  elke  wijk  ziet  men  eene  kleine  moské.  De 
groote  Cb&ns  of  openbaare  herbergen  ,   de  Bezejlan  of  gewelfde  koopftraaten  en 
de  voortreflijke  baden  zijn  een  groot  cieraad  en  gemak  van  deze  Had.  Men  vind 
hier  huizen,  alwaar  altoos  water  om  niet  uitgedeeld  word.  Zulk  een  huis  ftaat 
voor  de  buiten-poort  van  het  Seroj ,   en  is  bijzonder  pragtig.  Het  is  aan  alle  zij- 

den open,  de  ijzeren  traliën  zijn  verguld,  en  in  het  gebouw  zijn  lieden,  die  ge- 
:lad,g  vergulde  k°Pcren  fchaalra>  melken  aan  kétens  vaftgemaakt  zijn,  met  wa» ter  gevuld  houden». 

De  Had  bekomt  thans  haar  varfch  water  uit  drie  Bents  of  groote  waterhouders 

b   ,   ™rde  watei'houder  der  Sabeërs  bij  Marebïn 't  groot  was  ;   wanthet water ,   dat  zig  hier  van  de  omleggende  heuvels  in  een  dal  verzamelt,  word  ook  door 
een  zwaaien  muu;  tegengehouden,  en  van  tijd  tot  tijd  laat  men  hetzelve  aflopen  ("*)  ' 
Doch  hetgeen  de  muuren  voor  deze  Bem  gekort  hebben,  is  zeer  gering  in  ver- 

om\ur\ehoorjtodCn  t   *   Cor,l'“‘nt';noPcl  vertes  aangewend  hebben  , 

fceek“S,  S< 581  *   Fond  in  dezj 

b   cn  lc  d   n   S   ’   "   1Mn  "'ater  dm  d0°r  heUVelS’  dan  ^en 

trokkè  ’   "   2,Jn  ’   heeft  raen  2ecr  fterte  ™   hooge  meuren  opge- 

en  ib  !   T   a"dere  gl'00te  '««bakken  in  Couftantinopel  te  brengen 

de  Turken  Zf  °P  Va"  **  Sult5n  onfel>ouden.  Miffchien  denkt  meÖ  de 
w,i  1   fEr0?e  °ndcméminSe"  den griekfehen Keizeren  cedent™  hebben Maar  men  heeft  m   verzekerd,  d„c  een  dezer  drie  Bern r,  te  wéten  d   , 
noordwaard  van  het  dorp  Burgds  legt,  eerft  door  dm  ri»  ,   e   Weike 

tot  ftand  gebragt  is,  insgelijks  dat  de  waterkouder  bij  Sultón 

krdmg  van  hier  tot  de  dorpen  aan  het  kanaal  (B^rer)  °en  tot  cilaja,  tjltoui -.1      der-' 

(*)  Befchrijving  van  Arabië,  b’adz.  263,  en  volg. 
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der  zij,  dan  van  Sultan  mahhmüds  tijden.  Een  anjer  bewijs,  dat  de  tufkfche 

Sultans  het  welwezen  hunner  onderdennen  niet  gantlchlijk  verwaarlozen,  is,  dat 

dc  thans  regerende  müstafa  langs  de  zijden  van  het  ó':ny ,   en  van  het  laatrte  kas- 
teel op  de  zijde  van  Afia  tot  aan  de  zwarte  zee,  op  welke  beide  plaatzen  de  ftroom 

rterk,  en  het  voorde  fehippers  zeer  bezwaarlijk  is,  geplaveide  wégen  heeft  doen 

aanleggen,  opdat  de  fchépen  met  meer  gemaks  zouden  kunnen  getrokken  wor- 

den. Thans  verwondert  men  zig,  waarom  zulks  niet  reeds  voor  duizend  jaaren 

gedaan  is. Men  weet  reeds  uit  andere  reisbefchrijvingen ,   dat  men  op  de  groote  plaats  bij  de 

moské  Sultdn  Achmed  (den  At'meiddn  of  Hippodrêrn)  een’pronkkcgel  ( Obelisk ) ,   eene 
hooge  gemctzelde  zuil,  en  eene  driedubbelde ,   doch  bcfchadigde  flang  ziet.  De 

beelden  op  het  voetftuk  van  den  pronkkcgel,  cn  hot  griekfeh  opfchrift ,   waar- 

van men  maar  een  gedeelte  meer  ziet ,   doordien  het  overige  met  aarde  bedekt 
is ,   vind  men  ook  reeds  in  andere  boeken.  Maar  niemand  heeft  tot  hiertoe  eene 

aftékening  van  dc  beeldfchriften  geléverd,  veelligt  wijl  niemand  zig  verftoutte 

dezelvcn  op  eene  openbaare  plaats  midden  in  dc  Rad,  en  zo  nabij  het  Seroj  afte- 

tékenen.  Ik  zelve  had  gedurende  mijn  eerrte  verblijf  te  Conftantinopel  nogzulk 
een  fchroomagtig  denkbeeld  van  dc  Mohamracdaanen ,   dat  ik  het  nauwlijks  durf- 

de  te  wagen  dit  ftuk  der  oudheid  maar  met  aandagt  te  befchouwen.  Doch  bij 
mijne  tcrugkomft  fchreef  ik  al  de  beeldfchriften  af,  welken  men  op  dezen  pronk- 
kégel  ziet,  (tab.  IV)  zonder  het  minfte  te  vrezen  van  meer  dan  honderden 

vijftig  Turken ,   die  aanfehouwers  van  dit  werk  waren.  Van  het  gebouw,  waar- 

in wilde  dieren  gehouden  worden ,   den  Et  meiddn ,   het  paleis  van  constanten  , 
van  de  zogenaamde  verbrande  zuil  en  andere  plaatzen,  die  door  anderen  reeds 
dikwerf  befchréven  zijn ,   zal  liet  genoeg  zijn  derzelver  legging  op  de  grondtéke- 

ning  aangewezen  te  hebben.  Men  vind  te  Conrtantinopel  ook  nog  groote  onder- 
aardfche  woningen  of  kelders  met  veele  zuilen ,   welken  men  duizend  en  ééne 
kolom  noemt ,   en  die  thans  door  wevers  bewoond  worden ,   doch  eertijds  water- 

bakken fchijnen  geweeft  te  zijn.  Hier  zag  ik  in  eene  afdeling  32  fraije  marmeren 
zuilen  van  de  corinthifche  orde  ;   in  eene  andere  afdeling  vond  ik  eene  ménigte 
zeer  hooge  cn  zo  flegt  geëvenrédigde  zuilen,  dat  men  fchier  twijfelen  mogt,  of 
zij  we!  van  de  hand  eens  griekichsn  bouwkunftenaars  zijn,  doch  men  kan  ook  haart 

niet  denken  dat  zij  een  werk  der  Turken  zijn.  Ik  heb  ze  bij  A   op  de  V   tafel 

af- 
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^   bn  c^cn  wand  was  cenc  toegcmuurde  deur  ,   en  men  wilde  verzekeren , 
t   f   men  biJ  Vergelijke  oudheden  gaern  alles  vergroot,  dat  men  van  hier  tot  Gal- 
JP°h  onder  den  grond  hcbbe  kunnen  doorgaan. 

Galata  is  niet  alleen  met  een’  muur  omringd,  maar  men  ziet  binnen  denzel- 
'   en  °°k  no§  de  overblijfzels  van  twee  oude  zwaare  muuren ,   waardoor  deze  fiad 
eertijds  in  drie  wijken ,   of  in  zo  veele  bijzondere  veilingen  verdeeld  was.  Zij  legt 
aan  eenc  ftcile  hoogte  regt  tégenover  Conftantinopel ,   en  is  zeer  ilerk  bevolkt. 
Iliei  v\ onen  de  meeitc  europifche  kooplieden ,   en  naar  evenredigheid  met  Con- 
ftantmopel,  ook  meer  oofterfche  Chrift’nen  dan  in  de  hoofdftad.  TcPera,  wcl- 
KC  als  cene  vool‘flnd  van  Galata  kan  aangemerkt  worden ,   wonen  de  europifche  Ge- 

zanten, naamlijk :   De  Ambafladeurs  van  de  hoven  van  Frankrijk  cn  Engeland 

en  van  de  Nederlanden,  insgelijks  de  Bailo  van  Venétië  (*).  *   De  deenfche, 
zweedfche ,   napelfche  en  pruisfifche  Afgezanten.  De  keizerlijke  Internuntius’ en  de  rusfifdie  Rcfident.  Van  dezen  had  de  eerfte  pruisfifche  Afgezant  kort  voor 
onze  aankomft  1761  zijn  eerfte  openbaar  gehoor  bij  den  Sultan.  De  Afgezon- denen  van  Ragufa,  Algiers,  Tunis  en  Tripolis  wonen  in  Conftantinopel,  doch zij  houden  zig  hier  niet  geftadïg  op,  en  worden  van  dc  Turken  al  zo  min  voor 
uitlandfche  Afgezanten  aangemerkt ,   als  de  Kapukiajds  of  gevolmagtigdcn  der 
griekfche  vorften  van  Moldavië  en  Wallachijë.  Dc  vloot  van  den  Sultan  leT  te 
Jers  chdna  (bi3  het  tuighuis) ,   in  eenc  linie  digt  aan  den  oever  en  fraai  gefchil- 
derd,  doch  voor  ’t  overige  in  eenen  flegten  ftaat.  Te  Tóp  chdna  is  een  groot gebouw,  waar  het  gefchut  gegoten  word,  en  digt  daarbij  eene pragtige  moské. 
ƒ   Rara  agddfch ,   Gasköv ,   Kasfim  Pafcha ,   Pera,  St.  Demetri ,   Tap  chdna , 

Funduklü  cn  Kabaddfch  zijn  niet  fterk  bebouwd.  Scudar  legt  gedeeltelijk  in  een 
dal ,   en  tégen  en  op  heuvels.  In  deze  ftad  zijn  ook  veele  lufthovcn,  en  buiten 
dezelve  ongemeen  grootc  begraafplaatzen ,   die  met  cypreflen  beplant  zijn.  Kis 
kuli  of  de  zogenaamde  Leanclers  toren  ftaat  hier  op  eene  kleine  rots  in  ’t  water 

Ka- (*)  De  Venetiaanen  hebben  hunnen  Afgezant  te  Conftantinopel  altoos  Bailo  genaamd.  De  e 
fte  europifche  Confuls  welken  naar  de  Levant  kwamen,  wilden  miflchien  ook  als  afgezanten  a 
gemerkt  worden  ,   en  noemden  zig  éven  dus;  want  de  Arabiers  (ten  minften  die  te  Bafra)  m )nen  eenen  Conful  nog  tégenwoordig  Baliis. 
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Kadi  koj  ,   of  het  oude  Cbalcedonië ,   is  thans  maar  een  groot  dorp  ,   en  heeft 

niets  merkwaerdigs  dan  eene  griekfche  kerk ,   waarin  het  concilie  gehouden  wierd. 

De  Sultan  heeft  zeer  veele  lufthuizen ,   als  te  Ejüb ,   te  Kara  agddfch ,   bij  het  tuig- 

huis, dat  van  Sultan  mahhmud  te  Dohm  bdgkfche,  en  dat  van  Sultan  murad  tulTchen 

Scudar  en  Kadi  koj.  Behalven  dezen  leggen  er  nog  meer  aan  het  kanaal  der  zwar- 

te zee.  Doch  de  tegenwoordige  Sultan  bezoekt  er  fchier  geen  één  van ,   uitge- 

zonderd zomtijds  dat  te  Kara  agddfch  a?n  het  zogenaamde  varfch  water  leggen- 

de; want  dit  ftaat  in  eenen  eenzamen,  en  om  zo  te  fpréken  treurenden  oord, 

en  hemt  daarom  het  befte  met  de  gemoedsgeftalte  zijns  mcefters  overeen.  De  an- 

dere lufthuizen  vervallen.  Eenigen  heeft  deze  heer  zelfs  doen  af  breken  om  de 

èotnvftoffen  tot  moskeen  en  baden  te  gebruiken. 

De  Grieken  hebben  in  de  ftad  Conftantinopel  nog  23  en  de  Armeniërs  3   ker- 

ken. Beide  natiën  hebben  daarenboven  kerken  te  Galata  en  in  de  voorlieden. 

Te  Pera  woont  een  geeftlijke,  aan  welken  de  Paus  den  titel  van  Aardsbiüchop 

gegeven  heeft.  De  Roomscatholijken  hebben ,   hier  en  te  Galata  anders  ook  nog 

Munniken  van  6   verfcheidene  orden,  waarvan  iedere  eene  kerk  onder  de  be- 

fcherming  van  den  eenen  of  anderen  europifchen  Gezant  heeft.  Ook  hebben  de 

engelfche  en  hólland fche  Afgezanten,  als  méde  de  zweedfehe  Gezant,  ieder  eene 

kapel.  De  Jooden  bezitten  te  Conftantinopel  en  in  de  ov’rige  gemelde  ftéden  en 
dorpen  eene  menigte  fynagogen.  De  meeften  zijn  Talmudijien ,   de  Kar  alten  heb- 

ben ondertuflehen  ook  eene  fynagoge  te  Gasköv.  Men  zegt  dat  het  geen  vreem- 

de mohammedaanfehe  of  heidenfche  fecte  geöorlofd  zij  hier  openbaare  gebéden- 

huizen te  bouwen ,   maar  dat  nogthans  verlcheidenen  hunne  bijëenkomften  hou- 

den ,   zonder  dat  de  Regering  zig  er  veel  aan  laat  gelégen  zijn. 

REIS  van  CONSTANTINOPEL  tot  ALEXANDRIE. 

^   /   odra  ik  van  mijne  ziekte  weer  zo  verre  herfteld  was,  dat  wij  dagten  onze 
reis  te  kunnen  voortzetten,  maakten  wij  ook  aanftonds  toeftel  tot  het 

vertrek  van  Conftantinopel  naar  Egipte.  Wij  hadden  te  Alexandrië  nog  wel  op 
de 
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de  europifche  wijze  gekleed  kunnen  gaan ,   wijl  de  inwoners  aldaar  gewoon  zijn 
Flanken  dat  is  Europeërs  te  zien.  Doch  te  Kahira  en  in  Arabië  zou  onze  uit 

zo  veele  deelen  beftaande  kléding ,   die  van  de  eenvoudige  oofterfche  dragt  zo 
zeer  verfcheiden  is,  ons  niet  alleen  aan  menigvuldige  laftige  vraagen,  maar  ook 

aan  de  befpottinge  van  het  gemeen  blootgefteld  hebben ,   en  voor  ons  zelven  zou  zij 
zeer  ongemaklijk  geweeft  zijn,  wijl  wij  ons  voortaan  moeiten  gewennen  deftoe- 

len  en  veele  andere  gemakken,  welken  men  overal  in  Europa  aant  eft,tcnééne- 

maale  te  ontbéren.  Wij  déden  ons  dan  reeds  te  Conftantinopel  de  lange  oofter- 
fche  kléding  vervaerdigen ,   en  kogten  ook  keukengereedlchap  en  lévensmiddelen 
tot  onze  aanftaande  reis.  De  heer  van  gahler  ,   in  wiens  paleis  wij  gedurende 
ons  verblijf  te  Conftantinopel  zo  veele  beleefdheden  genoten  hadden ,   had  ons 
een  vrijgeleibrief  van  den  Sultan ,   alsméde  aanbevélings-  en  wiflèibrieven  naar 
Egipte  bezorgd  ,   en  wij  begaven  ons  den  8«en  September  1761  aan  boord  van  een 
fchip  van  Dulcigno ,   eene  haven  aan  den  adriatilehen  zeeboezem,  niet  verre  van  de 
republiek  Ragufa.  Wij  hoopten  aanftonds  den  volgenden  morgen  onder  zeil  te gaan  ,   doch  wjerden  eensdeels  door  tegenwind  ,   anderdeels  ook  doordien  de 
fchipper  zijne  volle  lading  nog  niet  had ,   opgehouden.  Het  fchip  lag  reeds  tame- 

lijk ver  buiten  de  haven ,   doch  er  wierden ,   voornaamlijk  des  nagts ,   nog  veele 
waaren  aan  boord  gebragt.  Wij  ligtten  het  anker  niet  voor  den  uien  Septem- 

ber en  de  wind  was  ons  nog  zo  weinig  gunftig,  dat  wij  eerft  den  r^en  de  Dar- 
anellen  (BogWr  biffar )   bereikten,  en  bij  m   Kén  kalla ,   naamlijk  bij  het  kas- 

teel op  de  auatifche  zijde  aanleggen  konden.  Al  de  fchépen ,   die  van  Conftan 
tmopel  komen,  worden  van  de  tolbedienden  alhier  doorzogt ,   of  zij  miflchkm 
ontvlugte  (laven  of  waaien  aan  boord  hebben,  die  op  liet  tolhuis  te  Conftanti 
nopel  met  aangegéven  zijn.  Tot  dit  werk  wierd  de  gebeele  volgende  dag  ver ’   Gn  dlt  Was  miJ  zeer  aangenaam;  want  op  de  heenreis  hadden  wij  ons hW 
maar  een  paar  uuren  opgehouden,  en  ik  was  in  dien  tijd  nog  zo  zwak  da  k 

7S  “   “   k3nf'an'  ™ans  »   mijnen  quadrant  aanftonds  « , “   d 

"Sïïük:  sik  r   "   r bcfchouw- Dat ,   welk  op  de  afiatifche  kuft  legt  is  enkel  een  klein  vierkaTvan^w 

Tc™  Z,  IT  V00f Z   ian0nnei”  »»  hier  ziet,  zijn^wel zwaat,  doch  leggen  allen  op  den  Moeten  grond,  of  op  balken,  Diegee. 
E 

nen. 
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nen,  welken  ik  wat  nauwkeuriger  bezigtigde,  waren  naar  aanzien  in  langen  tijd met  gebruikt.  Eenigen  waren  met  fteenkogels  geladen,  en  hadden  veel  zand 
en  aar  de  op  de  lading.  Het  kanaal  is  bij  de  Dardanellen  zo  ftnal ,   dat  de  kogels 
den  oever  aan  de  overzijde  bereiken  kunnen;  ook  loopt  het  zo  krom,  dat  men 
geen  hoop  heeft  deszelfs  geheele  lengte  met  een’  gunftigen  wind  in  éénen  nagt door  te  zeilen.  Daarenboven  kunnen  de  Turken  met  weinig  kollen  batterijen aan  de  bogten  van  het  kanaal  aanleggen;  zodat  er  weinig  kans  voor  eene  vijand 
lijke  vloot  is  hier  te  palieren,  en  Conftantinopel  van  den  zeekant  aantetaften 
Gefield  ook  dat  zij  door  eene  landmagt  «derde  ondertand ,   die  de  kalleden  en 
batterijen  aan  t   gemelde  kanaal  ter  néderwierp,  en  haar  den  terugwee  verzé- kerde;  zo  heeft  de  zee  nogthans,  tuffchen  de  Dardanellen  en  Contatinopel 
zo  veele  ondiepten»,  dat  zij  telken»  bij  den  minften  tam  in  gevaar  zon  zijn  van aan  den  grond  te  geraken.  Wanneer  dus  de  chrita  zeemagten  de  hoofdltad 

zid  all  Ukd  7   tól  Zee„^brCUk  doon  wiIlen>  zaI  ata»  het  raadzaamite zjii  alken  den  toevoer  aftefmjden.  Haare  meeite  levensmiddelen  bekomt  zij over  de  zwarte  zee ,   of  uit  den  Archipel.  Als  de  Turken  maar  van  ééne  zijde belet  worden  .ets  te  bekomen,  zal  er  in  de  hoofdihd  wd  haafl  ̂  
tan,  d,e  gemeenlijk  kort  daarna  dooreen'  oproer  der  onderdaanen  gevolgd  word Onder  de  kaarten  van  dit  gewefl  heb  ik  die  van  den  heet  d'anv.lle  onder  den titel:  Les  mis  de  la  Crlc,  n   VArMM  He  keft»  ,,  ,   .   den 

hoogte  te  Mm  tatla  is  +o°.  8'.  “   Z1Jn'  De  Pools' 

,   DeS  SeptCmbejginp”  wéér  onderzeil,  endcnigfcn  pafTcerden 'wil de  beide  kaiteeien  aan  den  ingang  van  het  kanaal.  Men  wift  mij  van  dezelve, geen  andere  „namen  optegéven  dan  het  oud.  en  het  nl,u„,  kafa,  DZèZr aftad  van  de  Dardanellen  rékent  men  „p  3<J  turlirchc  nliJIc„.  Naderha„d  ™ gen  wij  bij  lenedos  twee  groote  oorlogfchépen  en  twee  fregatten ,   dieeenen nieuwen  Eaue  van  Venéhë  aan  boord  hadden,  en  twee  tnrkfche  gaie  ë„,dtae komen  waren  om  dezen  Afp-ezmr  i   ” v   J   11  ’ aic  ëc- 

want  zédert  zékere  onënWiedei,  WZ  *   Con(tot,noPel  °vertebrengen ; 

van  Confcanrinopel  onttan  2iin  J^,'?**”*1*  0OT,0S
fchéPrainde  haven 

;   ontmaan ,   zijn  de  hul  tón  en  de  republiek  van  Venetië  nWr 
eengekomen  dat  geen  venétiaanfch  oorlogfchip  de  Dardanellen  zT^n maar  oii  e   <«,  weke  gemeenlijk  alle  driejaaren  afgeloft  word  met  turkfche galeyen  totTeiiedos  gebragt,  of  van  Ao  r   ,   o,  met  tunache b   J   t>  1   “b L ,   ot  van  daar  afgehaald  zal  worden. 

Den 
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Den  19'ienSept.  des  middags  bevond  ik  de  poolshoogte  van  het  eiland  Samos  370. 
46 .   van  het  eiland  Furna  37°.  42/.en  van  het  eiland  Icaria  37=.  44'.  Den  2oftea 
zeilden  wij  voorbij  het  eiland  Stanchio.  Onze  fchipper  dagt  hier  varfch  water  in- 

tenémen;  wijl  hij  egter  een’  kapitein  aan  boord  had,  die  te  Rhodus  een  oorlog- schip zou  overnémen,  en  de  wind  ons  nog  zeer  gunftig  was,  wierd  het  onno- 

dig geoordeeld  ons  hier  optehouden.  Wij  wierpen  den  2iften  het  anker  op  de 
reede  voor  de  Rad  Rhodus ,   en  troffen  hier  den  Caputdn  Pafcha  ,   of  Admiraal 

des  Sultans  met  eenige  oorlogfchépen  aan.  Wij  groetten  hem  met  drie  fchooten , 
en  hij  antwoordde  ons  met  écnen  fchoot. 

Men  heeft  in  de  Levant  niet  gaern  een  bezoek  van  de  vloot  des  Sultans; 
want  in  welke  haven  zij  het  anker  werpt,  moeten  den  Caputdn  Pafcha  groote 
gefchenkcn  gebragt  worden,  en  dan  worden  de  matroozen,  die  men  hier  Levend 
noemt,  nog  flegt  in  den  band  gehouden.  De  heer  forskül,  de  heer  bauren- 
feind  en  ik  gingen  aanftonds  te  Rhodus  aan  land,  om  den  franfehen  Coniul  te 
Spreken;  doch  zijne  deur  liield  men  ter  oorzaake  van  de  matroozen  gefloten, Gn  “   ZO  U   °S  (''c  tui  Idche  wijze  gekleed  waren,  zou  men  ons  zéker  niet  binnen 
gelaten  hebben ,   indien  wij  niet  bij  geval  cencn  Munnik  ontmoet  hadden ,   die 
ons  weer  terug  geleidde.  De  Conful  had  de  beleefdheid  ons  zijnen  Tolk  te  gé- 

ven om  ons  door  de  Rad  omteleiden.  Doch  wij  waren  nog  nieuwlingen  onder 
de  Turken ,   en  wijl  wij  in  het  eerR  zulke  flegte  gerugten  van  de  turkfche  ma- 

troozen handen  gehoord,  hadden  wij  zelven  geen  grooten  luR  ver  te  gaan.  On- 
dertuifchen  zagen  wij  dat  de  huizen  in  deze  Rad  allen  zeer  Rerk  gebouwd  ziin: 
m   c'e  zogenaamde  Rraat  der  Ridders  waren  hier  en  daar  nog  wapens  voor  dezel- 
ven ;   doch  het  paleis ,   waar  eertijds  de  Grootmeefler  gewoond  heeft ,   is  groot- 
ftendeels  vervallen.  Vermids  de  Turken  het  nog  zeer  wel  heugt  hoe  duur 
hun  di_  verovering  der  ftad  is  komen  te  ftaan,  houden  zijze  tegenwoordig  nog 
voor  onoverwinnelijk,  daar  zij  nogthans  de  veflmgwerken  in  dien  toefiandgela 
ten  hebben,  zo  als  zijze  bij  de  verovering  vonden,  en  zo  als  zij  naderhand  van 
zelven  vervallen  zijn.  Desmettégenflaande  is  Rhodus  een  der  beRe  veRin-en 
m   het  gantfche  turkfche  gebied.  Bij  deze  Rad  Rond  eertijds,  gelijk  bekendis 
de  vermaarde  der  zonne  gewijde  Colojfus-,  doch  men  kan  thans  niet  meer  met 
zekerheid  bepalen,  op  welke  plaats  hij  geRaan  hebbe.  Aan  den  ingang  derha- ven  Raat  op  elke  zijde  een  toren,  en  men  meent  dat  hier  de  voeten  van  die  Co- E   2   los. 

I 
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lojfu'  beeld  geftaan  hebben;  doch  derzelver  verwijdering  van  malkanderen  is  naar 
oogenfchijn  ten  minften  4   of  500  voeten,  en  dus  zéker  te  groot,  dan  dat  men 
het  zou  kunnen  geloven. 

Wij  namen  dien  dag  voor  de  eerfte  maal  de  proef  van  in  eeneturkfche  gaarkeu- 
ken te  éten.  De  maaltijd  was  wel  zeer  goed ,   en  ook  zeer  goed  koop ,   maar  het 

overige  in  deze  herberg  des  te  flegter.  Wij  aten  op  eenen  breeden  gemetzelden 

zétel  in  de  keuken  en  in  ’t  openbaar  aan  de  ftraat,  zonder  meffen  of  vorken 
en  uit  een’  flegten  aarden  fchotel.  Naderhand  bezogten  wij  eenen  Jood,  die 
alle  hier  aankomende  Europeërs  gaern  wijn  fchenkt.  Twee  meisjes,  die  hij 
zeide,  dat  zijne  dogters  waren ,   lpraken  Italiaanfch  ,   en  vereerden  ons  geld- 

beursjes ,   die  zij  zelven  gemaakt  hadden.  Dit  onthaal  koftte  ons  meer  dan  het turkfche. 

Op  dit  eiland  vind  men  nog  zeer  veele  Grieken ,   maar  zij  mogen  niet  in  de 
ftad  Rhodus  wonen.  De  heer  van  haven  en  de  heer  cramer  gingen  den 
volgenden  morgen  vroeg  aan  land  in  gezelfchap  van  eenige  Grieken ,   die  hunnen 
Bisfchop  in  een  dorp  digt  bij  de  ftad  een  bezoek  wilden  géven.  Nauwlijks  wa- 

ren zij  aldaar  aangekomen,  of  er  kwamen  eenige  turkfche  muzikanten,  om  zig 
te  laten  horen.  Wijl  nu  de  Bisfchop  geen  luit  daartoe  had ,   en  de  anderen  zon- 

der iets  verdiend  te  hebben,  niet  vertrekken  wilden,  fcheidden  zij  niet  van 
malkanderen  voor  dat  zij  luftig  te  zamen  gekrakeeld  hadden,  en  bij  het  heen- gaan verruilde  een  der  muzikanten  de  nieuwe  pantoffels  van  den  heer  van  ha- 

ven voor  een  paar  ouden.  Indien  wij  van  hier  weêr  naar  Europa  gekeerd  wa- 
ren ,   zouden  wij  niet  veel  goeds  van  de  gewoonte  der  Oofterlingen ,   om  de  pantof- 
fels aan  de  deur  te  zetten,  gezegd  hebben.  Doch  dewijl,  mijns  wétens,  nader- 

hand niemand  van  ons  gezelfchap  iets  dergelijks  meer  ontmoet  is,  agt  ik  deze 
geringe  omftandigheid  voor  niets  zonderlings. 

Onze  fchipper  wilde  den  22de, 1   Septbr.  des  morgens  geheel  vroeg  het  anker 
ligten :   derhalven  kon  ik  mijnen  quadrant  hier  niet  aan  land  brengen,  om  des 
nagts  eem ge  hoogten  der  fterren  te  némen ,   en  op  het  fchip  had  ik  geen  vriien 
horizont  m   de  middaglijn;  want  wij  hadden  het  eiland  Rhodus  ten  zuiden  en het  vafte  land  was  ook  niet  ver  van  ons  ten  noorden.  Doch,  wij]  wij  onze  an 
kers  met  eer  dan  tegen  den  middag  ligtten ,   nam  ik  des  voormiddags  eenige hoogten  dei  zonne  door  middel  van  mijnen  octant  van  hadleij  ,   en  de  daar 

tus- 
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tusfchen  verlopen  tijd  naar  mijn  fecunden-uurwerk,  en  berekende  hiernaar  de 

poolshoogte  van  ons  fchip  op  de  reedc  van  Rhodus  36°.  2   óf 

Van  Conftantinopel  tot  Rhodus  zeilden  wij  geftadig  in  de  nabijheid  van  ’t  vafte 
land ,   of  van  eilanden ,   derhalven  hadden  wij  niet  nodig  waarnemingen  over  de 

vaart  van  ’t  fchip  te  maken.  Daar  wij  egter  van  dit  eiland  tot  aan  Egipte  geen 
land  meer  konden  zien,  dagt  ik  zéker,  dat  onze  fchipper  de  loglijn  gebruiken 
zou;  maar  ik  bevond  dat  de  Turken  zig  van  dergelijke  voordeelen  nog  niet  wé- 

ten te  bedienen.  Hij  had  goede  zeekaarten ,   zandlopers ,   loglijnen ,   en  behalven 

het  gewoone  lcheepscompas ,   een  zeer  goed  azimuthaal  -   (topkrings)  compas; 
doch  dit  alles  was  niet  gebruikt,  zédert  dat  hij  het  voor  eenige  jaaren  van  eenen 
europifchen  fchipper  bekomen  had.  Waarfchijnlijk  had  hij  alles  geroofd;  want 
men  befchuldigt  de.  Dulcignoten,  dat  zij  zig  zomtijds  voor  Algerijnen ,   Tripoli- 
taanen  of  Tunéfers  uitgéven,  en  onder  dezen  naam  ook  zulke  europifche  fché- 
pen  némen,  welker  natiën  met  de  Turken  in  vréde  léven.  En  wanneer  zij  zig 
zomtijds  niet  onderdaan  het  geheele  fchip  op  te  brengen,  plégen  zij  doch  gaern de  kaarten,  compalTen  en  eenige  levensmiddelen  médetcnémen.  Ik  zelve  heb 

een’  fchipper  te  Alexandrië  gefproken,  dien  een  Turk  zulks  afgenomen  had.  Op deze  reis  was  onze  fchipper  niet  weinig  in  de  vrees  van  zelve  genomen  te  worden 
Want  men  had  een  gerugt  verfpreid,  dat  er  zig  MaltéZen,  of  veeleer  kapers 
met  paffen  en  onder  vlaggen  van  eenen  italiaanfchen  Prins,  op  de  kullen  van 
Egipte  en  Sirië  ophielden.  Ons  fchip  was  zwaar  geladen ,   en  het  weinige  mfdiut 

dat  wij  hadden  genoegzaam  onbruikbaar,  doordien  zommige  Hukken  ‘op "hunne afuiten  gebonden  waren ,   of  er  in  het  geheel  geen  hadden.  Onze  fchipper  Huur- 
de naar  de  ft  reek,  welke  van  Rhodus  regt  naar  Alexandrië  voert,  en  tot  ons  ffeluk 

hadden  wij  tamelijk  goeden  wind,  ik  weet  anders  niet,  hoe  wij  onze  haven,  zon- 
der groot  gevaar,  zouden  bereikt  hebben;  want  de  gantfche  kuft  van  Egipte  is  zo 

laag,  dat  men  dezelve  op  geen  grooten  aftand  ontdekken  kan,  weslrilven 
voor  aankomende  fchépen  zeer  gevaarlijk  is.  Ik  nam  alle  middagen  dè  hoont! der  zonne,  en  toonde  onzen  fchipper  de  plaats  van  het  fchip  op  de  k-n.f  “ 
alsméde  hoe  veele  mijlen  wij  nog  van  Alexandrië  af  waren  m,  ‘   , 

*>**•  dat  hij  zijnen  fchrijver  beval,  ook  de  «,  r/""»  hoetefw' van  Alexandrië  waren.  Doch  deze  ,   ziende,  dat  dit  waarnémen  met  zo  vrf! 

E   3 

zwa- 
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zwaïigheden  \   erzeld  ging ,   en  dat  men ,   om  dc  poolshoogte  te  vinden ,   ook  nog  ré- 

kenen moeit,  oordeelde  het  béter  te  zijn  bij  de  oude  gewoonte  te  blijven.  & De  fchipper,  zijn  fchrijver  en  zijne  Ruimheden  fpraken  vrij  wél  ItaliSanfch, 
De  fchipper  was  niet  alleen  te  Venetië  en  in  andere  havens  van  Italië,  maar 
zelfs  ook  eens  te  Weenen  geweeit.  De  Roomfchcatholijken  hadden  hem  al  zo 
veele  ongerijmdheden  van  de  andere  Chrifienen  verhaald,  als  de  Sunniten  van 
andere  mohammedaanfche  feöen  plegen  te  vertellen.  Ik  vraagde  hem  eens  of 
men  in  de  landen  van  den  Sultün  nog  Heidenen  ontmoette  ?   en  hij  antwoordde  • 
van  dezelve*  zijn  er  veelen  in  Duitfchland  en  Hongarië,  men  noemt  ze  aldaar 
Lutheraanen,  zij  wéten  niets  noch  van  god  noch  van  zijnen  Profeet  enz.  In 
het  redentwiften  over  den  godsdienit  betoonde  hij  zig  als  een  waare  Mohamme- 

daan. Een  van  ons  gezelfchap  wilde  hem  van  de  waarheid  van  den  chriftlijken 
godsdienit  overréden;  doch  de  fchrijver  Rond  dadelijk  op  en  zeide,  dat  diegee- 
nen,  welken  behalvcn  god  nog  andere  góden  Relden,  oflen  en  ézels  waren, 
cn  ging  aanRonds  de  deur  uit.  Dc  goede  man  gaf  ons  daardoor  eene  vermaning, 
eenen  legeujken  te  laten  geloven,  dat  zijn  godsdienfl  de  befle  zij ,   zo  lang  als  hij er  zelve  niet  [aan  twijfelt.  It  agttc  het  raijn  beroep  niet  tc  zijn  Profe[yten  te 
maken.  Doch  als  ik  naderhand  verftand ige  Mohammedaanen  wégens  de  -ron- 

den van  hunnen  godsdienR  ondervraagde,  verhaalde  ik  hun  zomtijds  ook  ver- fcheidene  grondflelhngen  van  het  ChriRendom,  zonder  te  beweren  ,   dat  zij  bé- ér Wcti  en  dan  de  Ieerfleïzels,  welken  in  den  koran  voorgedragen  worden  en 
niemand  nam  het  mij  ooit  kwalijk.  -   5 

,   Df  f.m^Ide  fch^vcr  bekleedde  op  het  fchip  ook  de  plaats  eens  lm  fan.  Na- 
.   ™   ff  tot  het  gebed  voorbereid,  dat  is,  volgens  zékere 

regelen  zig  gewaflthen  hebben,  ipreid  de  Imdm  zijn  tapijt  vooraan,  en  wel  zo 
dat  hij  het  aangezigt  naar  Mékke  wend.  Al  de  anderen ,   voornaamen  en  gerin’ gen  naafl  malkanderen,  fpreiden  hunne  tapijten  of  Hddenagterdenzelven,  indien 
mogehjk,  op  eene  wijze,  dat  zij  zijne  bewé gingen  zien  kunnen,  zonder  hunne  aan- 
gezigten  van  den  kant  naar  Mékke  aftewenden.  Als  nu  de  Lndm  bij  hct  be“ van  het  gebed  zijne  duimen  agter  de  ooren  fleekt,  ten  téken  dat  hij  z   me  ge dagten  van  alle  waereldliike  zaakpn  on-,  ,   .   .   J   -   gc JKC  zaruen  aftrekt,  en  alleen  tot  god  ngt,  doen  al  de 

medebiddenden  hetzelfde.  Wernt  mi  
„   ,   ,   •••  n   ai  GC P   hij  zig  op  de  kmen ,   en  met  het  aangezigt 

ter 
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ter  aarde ,   zo  volgen  de  anderen  hem  daarin  na.  Roept  de  Imdm  onder  het  pré- 
velen  van  het  gebed:  Allah  akbar ;   (oon  is  groot!)  zo  herhalen  zij  zulks  insge- 
1   yks»  Kortom,  de  Imdm  is  bij  de  Mohammedaanen  diegeen  in  eene  vergadc- 
ring,  naarwien  al  de  overigen  zig  in  het  gebed  rïgten.  Dewijl  ik  eerft  niemv- 
lings  onder  de  Mohammedaanen  gekomen  was,  vreesde  ik  hun  ergernis  te  °-évcn 

indien  ik  bij  hun  gebed  tegenwoordig  bleef.  Doch  zij  fchamen  zig  hunner  de* 
moedigheid  en  pfegtigheden  niet ,   met  dewelken  zij  gód  aanbidden ,   daarom  la- 

ten  zij  zig  ook  in  ’t  geheel  niet  door  de  tegenwoordigheid  van  vreemde  geloofs- belijders in  hunne  aandagt  Horen.  Toen  ik  naderhand  in  het  huis  des  Gouverneurs 

te  Sues  was ,   en  bij  de  aankomlt  des  Imams ,   wanneer  zig  allen  tot  het  gebed 
bereidden  ,   vertrekken  wilde  ,   zeide  de  Gouverneur  zelve  dat  ik  blijven  kon. 
Alleen  het  gemeen  onder  de  Mohammedaanen  duld  niet  gaern  een’  ChriHen  in 
de  moské,  vooral  ten  tijde  van  het  gebed.  Enkele  Mohammedaanen  ziet  men 
zeer  dikwils  bidden.  Zij  gaan  niet  altijd  naar  eene  moské ,   of  eene  vergadering 
alwaar  zig  een  Imdm  bevind,  maar  doen  hun  gebed  ter  plaatze  waar  zij  zig  op den  beltcmden  tijd  bevinden ,   al  ware  het  ook  in  het  openbaar  op  de  Hraat.  Dus 
bad  ook  over  dag  ieder  een  op  ons  fchip,  als  hij  tijd  had  en  aandagtig  was.  Alléén 
bet  avondgebed,  naamlijk  zodra  de  zon  is  ondergegaan,  word  eenpariglijk  en  met 
alle  pittigheden  verrigt.  Bij  het  eindigen  van  hetzelve  riepen  allen  luidkeels : gód  géve  ons  eene  gelukkige  reis. 

Wij  hadden  de  groote  kajuit  met  eene  lange  en  finalle  kammin  de  breedte  over 
het  fchip  voor  ons  alléén  gehuurd,  en  konden  dus  van  de  Turken  geheel  afge- 

zonden! zijn,  wanneer  hun  gezelichap  ons  verveelde:  Boven  onze  kamer  was 
eene  andere,  insgelijks  in  de  breedte  over  het  fchip,  voor  de voornaame flavin- 
nen  ,   dat  is  zulken,  die  reeds  naar  de  gebruiken  der  aanzienlijke  Turkinnen  eene 
opvoeding  genoten  hadden.  De  fchipper  en  zijne  Huurlieden  hadden  hunne 
plaats  boven  de  onze,  en  voor  de  kajuit  der  vrouwspeifoonen.  De  kooplieden 
en  andere  paffagiers  zaten  gantfche  dagen  op  de  plaats  van  het  verdek  wellT 
een  ieder  voor  zig  gehuurd  had.  De  gemeens  flavinnen  moellen  zig  in  eenen 
hoek  onder  het  verdek  behelpen,  en  de  Haven  konden  voor  zig  zelven  nkJ 
zoeken ,   daar  zij  anderen  met  m   den  weg  waren.  Voor  ’t  overige  wierden  zii 
zeer  wel  onderhouden ;   want  dewijl  zij  in  Egipte  zouden  verkogt  worden ,   wa< 
het  van  het  belang  van  hunne  meefters,  dat  zij  frifch  en  gezond  ter  markt  gebragt 

wier- 
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wiet  den,  De  heer  forskSl  en  ik  plaatften  ons  dikwils  tusfchen  ons  reistuig  in 

de  kamer  om  te  lézen  of  te  fchrijven.  Wij  hoorden  boven  ons  de  (temmen  van 

vrouwsperfoonen ,   en  niets  was  natuurlijker,  dan  dat  wij  het  venfter  uitkéken, 

om  nader  kennis  te  némen.  De  flavinnen,  aan  zulk  eene  nieuwsgierigheid  niet 

gewoon ,   en  vreemdelingen  ziende  (want  wij  hadden  ons  nog  niet  zo  zeer  aan 

de  oofterfche  gebruiken  gewend ,   dat  wij  ook  binnen  ons  vertrek  eenen  turban 

droegen)  maakten  in  het  eerft  een  gefchrcuw ,   en  fcholden  ons  dapper  uit.  Doch 

wij  lieten  ons  daardoor  niet  affchrikken,  temeer  daar  wij  merkten,  dat  ééne on- 

der haar  de  anderen  zogt  aan  ’t  bedaren  te  brengen.  Zij  wierden  allengs  ge- 
woon ons  te  zien.  Wij  toonden  haar  allerhande  vrugten,  eneuropifchefuiker, 

en  als  er  dan  iets  was  dat  haar  aanftond,  lieten  zij  haare  doeken  uit  haar 

venfter  néder ,   opdat  wij  het  daar  in  konden  knopen ,   zelfs  gaven  zij  ons  ook  eeni- 

ge  kleinigheden.  Wij  konden  nog  geen  woord  turkfch ,   en  geen  van  deze  meis- 

jes ééne  eenige  europifche  (praak ,   maar  wij  gaven  malkanderen  onze  gedagten 

door  tékens  te  verdaan.  De  bevalligfte  onder  haar  herhaalde  eenige  woorden 

tot  verfcheidene  maaien.  Om  nu  de  betékenis  daarvan  te  wéten ,   waagden  wij 

den  fchcepsfchrijvei'  naar  eene  ménigte  turkfche  woorden ,   en  leerden  zo  veel 

daaruit,  dat  zij  ons  gewaarfchouwd  had,  van  op  onze  hoede  te  zijn,  en  ons 

in  ’t  geheel  niet  te  vertonen ,   dan  om  den  tijd  dat  het  gebed  gehouden  wierd.  Maar 
wij  waren  alsdan  ook  niet  altijd  zéker.  Op  het  laatft  gaven  ons  de  meisjes  door 
aan  haare  vonfters  te  kloppen ,   een  teken ,   wanneer  zij  alleen  waren ,   en  op  deze 

wijze  hadden  wij  beiden ,   gedurende  deze  reis,  ménige  kortswijl.  Egter  zou  ik  nie- 

mand raden ,   ook  maar  enkel  zulk  eene  kennis  met  de  turkfche  flavinnen  te  ma- 

ken.  Doordien  onze  venfters  naar  agter  toe  waren ,   konden  wij  van  het  volk 

Op  het  fchip  juift  niet  ligt  ontdekt  worden ;   maar  indien  wij  verraden  waren  ge- 

worden, zou  deze  nieuwsgierigheid,  welke  doch  wézenlijk  eene  malligheid  was , 
ons  veel  verdriet  hebben  kunnen  veroorzaken. 

Den  25fcn  Sept.  des  middags  bevond  ik  na  de  genomene  poolshoogte ,   dat  wij 
nog  tamelijk  ver  van  de  egiptifche  kuft  waren.  Doch  onze  fchipper  verbeeldde 
zig  reeds  zeer  nabij  dezelve  te  zijn,  en  haalde  derhalven  al  de  zeilen  in.  Onder- 

tuiïchen  zagen  wij  niet  eerder  land  dan  den  26'^  des  middags.  Wij  waren  te 
ver  ooftwaard  geraakt,  en  de  wind  draaide  geftadig  meer  naar  het  weften.  Dus 
was  het  niet  zonder  groote  moeite,  dat  wij  nog  denzeiiden  avond  de  haven  van 

Alexan- 

) 
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Alexandrië  bereikten.  Aan  deze  ftad  zijn  twee  havens ,   waarvan  de  zogenaamde 
oude  j   degr  ootfte ,   diepfte  en  zékerfte  is,  en  in  deze  wierp  onze  fchipper  hetan- 

ker(*).  De  fchépen  der  Europeëren moeten  allen  in  de  ooftlijke  haven ,   die  zeer 
flegt  is,  ankeren.  Wij  bléven  nog  tot  den  volgenden  dag  aan  boord;  doch  de 
meeften  der  overige  reizigers  flapten  aanftonds  aan  land ,   en  de  flavinnen  wier- 

den  des  nagts  in  de  grootfte  ftilte  afgehaald.  Van  de  veele  lieden  op  ons  fchip 

waren  op  deze  korte  reis  zes  of  agt  perfoonen,  en  daaronder  ook  een  Huurman , 

zeer  fchielijk  geftorven.  Men  vermoedde ,   dat  allen  door  de  peft  waren  wegge- 

rukt  geworden ;   miflehien  egter  door  andere  oorzaaken.  Ons  gezelfchap  leed  go- 
de  zij  dank!  niets  van  cenc  aanftékende  ziekte,  fchoon  onze  Anz  verfcheideuen 
der  zieken  bezogt  had. 

AANMERKINGEN  te  ALEXANDRIE. 

TV  had  /Ihxandrïi ,   of  gelijk  de  Arabicrs  en  Turken  zeggen ,   Scan- 
dene ,   legt  thans  op  eene  landengte  tuflehen  een  fchierciland  en  den  ouden 

ftadsmuur ,   en  tulTchen  de  beide  havens ,   onder  dc  poolshoogte  van  31°.  12/.  De 

grond  der  ftad  is  zo  laag,  dat  men  denken  zou,  het  grootfte  gedeelte  derzelve 

ware  oudtijds  met  water  bedekt  geweeft.  Evenwel  géven  de  moskeen ,   dc  to- 

rens op  dezelven  en  eenige  groote  gebouwen  met  het  overige  van  den  ftadsmuur , 
de  zuil  van  pompejus,  depronkkégel  van  cleöpatra  ,   en  de  dadelboomen,  aan 
de  ftad,  van  verre  ,   als  men  van  de  zijde  van  Europa  komt,  een  fraai  aanzien. 
Van  de  oude  haven  is  bereids  aangemerkt,  dat  zij  groot,  diep  en  zéker  zij.  De 

nieuwe  intégendeel,  in  welke  al  de  hier  aankomende  europifche  fchépen  ankeren 

moeten ,   is  reeds  zeer  onbruikbaar ,   en  word  het  dagelijks  nog  meer.  De  bodem 
in  dezelve  is  zo  vol  fteenen,  dat  men  balken  en  tonnen  aan  de  ankertouwen  bin- 

den moet,  omze  in  de  hoogte  te  houden ,   en  te  verhoeden  datzeniet  ten  eerftea 

op  de  fteenen  in  Hukken  gereten  worden.  Eenige  puinhoopen  van  een  groot 

gebouw ,   welk  genoegzaam  in  deze  haven  fchijnt  gebouwd  geweeft  te  zijn ,   zijn 

veel- 

(*)  [Zie  Sljaws  II.  D.  bl.  38.] 
F 
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veelJigt  de  overblijfzels  van  het  Timonium  van  antonius.  .   Bovendien  zijn  er  m 

dezen  oord  nog  verfcheidenc  puinhoopen  en  oude  muuren,  insgelijks  verbroke- 

ne  zuilen  en  groote  ftecncn.  Maar  deze  en  veele  andere  merkwaerdige  plaat- 

zcnmeer,  waarvan  bij  de  oude  Ichrijvers  gewaagd  word,  zijn  dusdanig  veran- 

derd ,   dat  ik  er  maar  zeer  weinigen  van  uit  de  befchrijving  der  ouden  kon  ken- 

nen. Om  welke  réden  ik  genoodzaakt  ben ,   diegeenen ,   welken  breedvoerigere 
narigten  hiervan  verwagten,  naar  andere  fchrijvers,  en  bijzonder  naar  pocock. 

te  wijzen ,   die  dit  alles  met  veel  vlyt  en  geleerdheid  onderzogt  heeft. 

Voor  nieuw  Alexandrie  en  deszelfs  beide  havens  legt  een  groot  half  eiland.  Het 

weftlijk  gedeelte  van  hetzelve ,   leggende  voor  de  oude  haven,  noemt  men  thans 
Ras  el  tin.  Ik  heb. aldaar  behalven  een  klein  vervallen  kafteel,  cene  zoutbron  - 
en  veele  vijgenboomen  ,   waarvan  dit  gedeelte  van  het  fchierëiland  den  mam 

draagt ,   niets  merkwaerdigs  gevonden.  Op  den  oofthoek  van  hetzelve,  en  voor 
de  zogenaamde  nieuwe  haVen  is  een  kafteel  met  eene  bezetting  van  500  Janitichaa- 
ren,  op  eene  kleine  klip,  en  waarfchijnlijk  op  dezelfde  plaats ,   waar  eertijds  dc 

vermaarde  vuurtoren  geftaan  heeft.  Van  dit  kafteel  gaat  een  gemctzelde  dam , 
cenige  honderd  fchréden  lang,  naar  nieuw  Alexandrie.  Dewijl  de  zee  bij  een  en 
noordenwind  zeer  geweldig  tégen  dezen  muur  aanftaat,  heeft  men  in  denzelven 
eenige  boogen  gemaakt ,   opdat  het  water  zig  in  de  haven  zou  kunnen  ftorten. 
Tégenover  t   gemelde  kafteel  bij  den  ingang  van  de  haven  legt  nog  een  klein  kas- 

teel insgelijks  op  eene  rots.  Vanhier  gaat  men  over  cenen  muur  15  of  16  hon- 
dcid  fchreden  vei  tot  aan  het  vafte  land,  en  in  dezen  heeft  men  ook  boogen  ge- 

maakt opdat  het  water  fpéling  hebbe ,   en  den  muur  niet  ter  néderwerpe. 

Men  zoekt  tegenwoordig  te  vergeefs  naar  dc  merktekens  van  de  eigenlijke 
grootte  der  ftad  Alexandrie,  zo  als  zij  van  haaren  ftigter  is  aangelegd  geworden; 
want  de  tegenwoordige  muur  van  oud  Alexandrie  is  door  de  Saraeénen  of  Ara- 
Liers  opgebouwd,  gelijk  men  nog  uit  verfcheidene  arabifchc  opfchriften  aan  den- 

zelven ,   insgelijks  uit  de  bouworde  van  den  muur  en  de  torens  zien  kan.  In  de- 
zen zijn  fraije  marmeren  kolommen  horizontaal  ingemetzeld.  De  omtrek  van 

den  tégenwoordigen  ouden  ftadsmuur  is  veel.  kleiner,  dan  de  gefchiedfchry vers  het 
groote  Alexandrië  befchréven  hebben.  Ondertuftchen  was  ook  deze  door  de  Ara- 
biers  opgebouwde  muur  deftig,  breed  en  hoog.  Niet  ver  van  de  poort,  welke 
naar  Rafcbid  leid  ,   waar  men  nog  de  geheele  hoogte  van  denzelven  ziet,  bevond 

ik 
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J<  'iiem  43  voet,  en  met  de  borftwéring 50  voet  hoog  te  zijn.  Op  de  meefte piaatzen  egter  is  hij  vervallen  en  men  vind  alleen  op  eenige  torens  in  denzelven 
n°g  wagten ,   gelijk  norden,  pocock  en  anderen  reeds  aangemerkt  hebben  (*). 

Alexandrië  is  niet  op  ééns  verlaten  geworden ,   maar  van  tijd  tot  tijd  in  verval 

geraakt,  naar  maate  deszelfs  inwoners  verminderden  en  armer  wierden.  Hetgeen 

'men  dus  van  de  oude  deftige  paleizen  heeft  kunnen  wegvoeren ,   en  tot  nieuwe 
gebouwen  gebruiken ,   is  niet  meer  te  vinden.  Zelfs  de  fteenen  der  fondamen- 

ten heeft  men  uitgegraven ;   waarom  men  hier  haaft  niet  dan  heuvels  van  puin- 

hoopen  ziet.  Het  befte  dat  van  deze  paleizen  nog  overig  gebléven  is,zijneeni" 
getreflijke  waterbakken  (f).  Alzo  de  ftad,  behalven  den  régen,  in  ’t  geheel  geen 
"va^lch  water  dan  uit  den  Nijl  heeft,  moeten  de  inwoners  van  nieuw  Alexandrië 
dezelven  nog  in  zo  verre  onderhouden  als  volftrekt  nodig  is ,   om  hunnen  jaar- 
lijklchen  voorraad  van  water  te  vergaderen.  Om  die  réden  mogen  de  Alexan- 
driners  de  kanaalen,  waardoor  het  water  uit  den  Nijl  in  deze  bakken  geleid  word, 
ook  met  geheel  laten  toegroeijen  en  verftoppen.  Het  kanaal,  welk  uit  den  Nijl 
komt,  cn  met  ver  van  de  muuren  dezer  ftad  voorbij  ftroomt ,   is  reeds  zédert 
vecle  jaaren  voor  fchêpen  juift  wel  onbruikbaar  geweeft;  doch  het  word  jaarlijks 
nog  een  weinig  gereinigd,  en  nadat  de  Nijl  tot  eene  zékere  hoogte  gerézen  is 
geopend.  Vanhier  word  het  water  in  een  klein  kanaal  onder  de  aarde  van  de 

ooftzijde  in  de  ftad  en  in  dc  waterbakken  geleid,  en  dezen  vol  zijnde,  word  het 
overtollig  water  door  middel  van  een  klein  kanaal,  door  den  ouden  ftadsmuur  in 
de  zogenaamde  oude  haven  afgeleid. 

Het  befte  ftuk  der  oudheid  binnen  den  ouden  ftadsmuur,  welk  deMohamme- 

daanen  niet  hebben  kunnen  vervoeren  ,   is  de  zogenaamde  pronkkégcl  van  cleo- 
patra.  Deze  is  gelijk  alle  andere  pronkkégels,  die  men  bij  de  paleizen  en  tem- 

pels der  oude  Egiptenaaren  gevonden  heeft ,   van  hard  rood  granit ,   en  geheel 
Uit 

(♦)  Voor  300  jaaren  moet  deze  ftadsmuur  nog  in  een’  béteren  toeftand  zijn  geweeft;  want  de 
reisgenooten  van  den  heer  van  breitenbach,  welken  op  den  buitenmuur  klommen  om  de  grag- 
ten,  torens  en  bolwerken  te  bezigtigen,  verzékerden,  dat  zij  nooit  eene  ftad  van  buiten  zo  wel 
verfterkt  gezien  hadden  als  Alexandrië.  Van  binnen  was  het  reeds  in  dien  tijd  meeftendeeU  weeft 
>of  met  fteenhoepen  van  oude  gebouwen  vervuld. 

(t)  [Zie.Shaws  II.  D.  bl.  38  ] F   2 
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uit  één  ftuk.  Tégenwoordig  is  een  gedeelte  daarvan  in  den  grond.  En  even- 

wel is  hij  nog  6 1   voet  n   duim  hoog,  en  bij  den  grond  7   voet  3   duim  breed  (*). 

Eenige  letters  van  het  pharuöfcli  gefchrift,  zijn  nog  een  duim  diep.  Hierüit  ziet 

men ,   welke  voorzorg  de  oude  Egiptenaars  gebruikt  hebben ,   om  hunne  narigten  als 

het  ware  voor  de  eeuwigheid  te  bewaren ;   men  moet  het  hun  niet  wijten ,   dat  hun- 

ne nakomelingen  ze  niet  meer  kunnen  lézen.  Nor  den  heeft  van  dezen  pronk- 

kégel  eene  goede  tekening  geléverd  (f).  Digte  daarbij  ziet  men  nog  een’  ande- 
ren pronkkégel,  waarvan  elke  zijde  6   voet  3   duim  breed  is.  Doch  deze  ftaat 

niet  meer  overëinde,  maar  legt  verbroken  ter  aarde,  en  is  gedeeltelijk  met  aar- 
de bedekt. 

Van  de  veele  pragtige  tempels  der  oude  ftad  Alexandrië  is  niets  meer  overig 

dat  bezienswaerdig  is,  dan  de  kerk  van  den  heiligen  athanasius.  Deze  is  tégen- 

woordig nog  zeer  uitgeftrekt.  Men  zegt  dat  men  aldaar  nog  fraije  zuilen ,   insge- 
lijks eene  groote  ménigte  griekfche  boeken  vind.  Doch  men  heeft  deze  fraije 

kerk  reeds  zédert  veele  jaaren  in  eene  moské  veranderd ,   en  alzo  is  den  Chrifte- 

nen  de  ingang  verboden.  Niet  ver  daar  van  af  ftaan  eenige  zuilen  van  rood 

granit,  en  daaraan  grenzen  de  puinhoopen  van  een  groot  paleis. 
De  kerk  der  heilige  catharina  die  den  Grieken  toebehoort,  is  niet  omhaare 

grootte  en  pragtige  bouwkunft,  maar  wégens  eenen  witten  marmeren  Heen  met 

roo- (*)  Ik  twijfel ,   of  elke  zijde  dezes  pronkkégels  niet  6   voet  3   duim  en  van  den  daarbij  legeenden 
7   voet  3   duim  breed  is.  Dan  zou  de  hoogte  van  den  ftaanden  pronkkégel  omtrent  óo  voeten 

zijn. 

(f)  De  Scherif  ed  dr1$  geeft  de  volgende  verklaring  dezer  opfchrifcen  in  zijne  Geographia  Nu- 
lienfiS  p.  95  .   95.  Suntque  in  ipfo  incifae  li'erne ,   charaQcre  Syro  .   .   .   Porro  fcriptura  e/l  bate. 
Ego  jamer  filius  Sceddad  tedificavi  banc  urbem  dum  non  effet  adbuc  feneSus  protenfa,  ntque  fatum 
praproperum ,   neque  canüiis  apparens ,   £?  dim  lapides  quaft  lutum ,   fcp  bomines  non  agnofcercnt  fibi 
deminum.  Erexique  columnas  ejus ,   fluvios  apeiui  & arhores  ejus  plantavi.  Volens autem  longe  fupe . 
rare  Reges,  quifuerunt  ia  illa,  erigendo  in  ea  monimenta  mira,  mifi  Altbiïut  fUium  Marrit  Aiadi- 
ue,  £?  Meedam  filium  Omar ,   filii  Abi.Rcghal  Tbammuditae  admontem  Tarim  rubrum,  £?  excide- 
,unt  ex  eo  duos  lapides ,   tuleruntque  eosfuper  bnmeros  fuos.  Et  cum  fraSa  effet  cofla  Altbabut,  vo. 
lui  ut  gens  regm  met  effet  pro  ipfo.  Erexit  autem  mibi  ambos  Al  feten  filius  Giarud  Mutafacbita  in 
die  profpentatis .   Dewijl  de  Scherif  de  beeld fchriften  met  het  firifch  fchrift  verwilTeld  heeft,  zal 
alléén  om  die  réden  niemand  geloven ,   dat  hij  deze  opfchrifcen  verklaard  hebbe. 
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roode  vlekken  merkwaerdig.  Deze  Reen  zou  naar  het  voorgeven  der  griekfche 
Munniken  de  eer  hebben  gehad ,   dat  der  heilige  catharina  liet  hóófd  daarop  af- 

gellagen  is  5   waarvan  de  100de  \   JG:.  ken  een  bewijs  zouden  zijn.  Digt  daarbij  is 
de  kerk  van  den  Euïngelifl  marcus  ,   den  Copten  toebehorende.  Hier  toont  men 

nog  de  grafftéde  van  den  gemeiden  Euïngeiift.  De  Copten  openen  het  graf  niet 
meer ,   omdat ,   naar  hun  zeggen ,   het  hoofd  van  den  EuangeÜft  hun  door  de  Ve- 

nétiaanen  ontroofd  is.  Daarentegen  willen  de  roomfehen  beweren ,   dat  zij  de 

behendigheid  gehad  hebben  het  geheele  lichaam  uit  het  geweld  der  ketteren  te  ver- 

lolfen ,   en  dat  de  Copten  hun  onregt  doen ,   wanneer  zij  zeggen ,   dat  de  geeft- 

lijken  van  de  roomfche  partij  alleen  het  hoofd  van  den  heiligen  hadden  kunnen 

ftélen.  De  liltige  maatregels ,   door  welken  hunne  broederen  deze  groote  on- 

derneming uitgevoerd  hebben ,   zijn  hun  nog  bekend.  Zij  hadden ,   zegt  men , 
het  lichaam  in  Hukken  gefnéden ,   wél  ingepakt,  en  voorgegeven,  dat  het  var- 
kensvleefch  was,  om  voortekomen,  dat  deze  koftbaare  fchat  door  de  Mohamtne- 

daanen  cn  Joodcn  op  het  tolhuis  niet  ontdekt,  en  hun  weer  ontnomen  mogt  wor- 
den. Het  is  indedaad  zeer  bezwaarlijk  doode  Üchaameti  van  Alexandrië  naar  de 

Chi  iflcnhcid  overtezenden.  De  Turken  hebben  zelfs  verboden  mumiën  uittevoe- 

ren ,   omdat  zij  het  voor  eene  nuttelooze  nieuwsgierigheid  der  Europeëren  hou- 

den, wanneer  zij  deze  oude  lijken  van  de  plaats  hunner  rulle  wegvoeren  willen. 

Doch  thans ,   nu  de  tolbedienden  te  Alexandrië  Jooden  zijn ,   is  het  niet  zo  moei- 

lijk doode  lijken  uit  Egipte  te  voeren,  als  dezelven  met  italiaanfche  fchépen  naar 
Europa  te  zenden.  Eenige  killen  met  mumiën ,   welken  wy  naar  Europa 
zonden ,   waren  reeds  in  zékerheid  aan  boord ;   doch  de  mati  oozen  wilden  ah 

len  het  fchip  verlaten,  bijaldien  de  fchïpper  de  doode  lichaamen  der  Heide- 

nen niet  weer  terug  gaf.  De  heer  mar  ion,  die  aangenomen  had  onze  mumiën 
naar  Europa  te  bezorgen,  moeft  ze  derhalven  weer  naar  zig  némen,  en  een  an- 

dere italiaanfche  fchipper,  die  ze  naderhand  aan  boord  nam,  rnoefl  den  inhoud 

der  killen  voor  zijne  matroozen  zorgvuldig  verzwijgen.  Het  merkwaerdiglle, 
dat  men  tégenwoordig  eenen  vreemdeling  in  de  kerk  van  St.  marcus  vertoont  , 
is  een’  ftoel,  die  volkomen  op  dezelfde  wijze  zou  gemaakt  zijn,  als  diegeen  op welken  de  Euangelill  gezéten  heeft,  als  hij  leerde.  In  deze  kerk  zijn  ook  eeni- 

ge protellanten  begraven.  Eehalven  de  gemelde  groote  moské  en  de  beide  ker- 
ken, ziet  men  thans  binnen  de  muiiren  van  dit  faraceenfch  Alexandrië  nog  een 

3   be- 
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bewoond  franciskaanen  kloofter  en  eenige  geringe  huizen  van  Arabiers.  Het 
overige  is  alles  woelt. 

De  zogenaamde  zuil  van  pompejus  ftond  waarfchijnlijk  ten  tijde  der  Grieken 

binnen  de  ftad,  tegenwoordig  egter  is  zij  bij  na  een  kwartier  uizrs  ver  buiten  den 
ftadsmuur  van  het  Alexandrië ,   dat  door  de  Arabiers  gebouwd  is.  Norden  heeft 

van  deze  zuil  eene  goede  aftekening  geléverd  (*).  Dewiiïtnen  het  wégens  haare 
hoogte  nog  niet  ten  vollen  ééns  fchijntte  zijn ,   ondernam  ik  ook  eene  meting, 
en  vond  de  gantfche  zuil  (zonder  het  fondament  te  rékent  )   i   t   boven  de  88 
voet  io  duim  hoog  te  zijn  (f).  Dus  is  zij ,   naar  mijne  meting,  op  verre  na  zo 
hoog  met  als  zij  door  andere  reizigers  is  opgegéven.  Nogthans  blijft  zij  altoos 
een  bewonderenswaerdig  ftuk  der  oudheid;  want  zij  is  geheel  van  granitfteen , 
en  dit  verbazend  groot  gewigt  beftaat  alleen  uit  drie  ftukken ,   die  bijgevolg  zeer 
groot  moeten  zijn.  Van  het  griekfeh  opfchrift  op  de  zuidweltlijke  zijde  heb  ik 
maar  weinige  letters  duidelijk  kunnen  onderfcheiden.  De  heer  van  ha- 

ven gaf  zig  deswégens  zeer  veel  moeite;  doch  hij  kon  op  verre  na  zo  veele let- 
ters niet  onderkennen,  als  anderen  voor  ons  willen  gezien  hebben.  Het  fchijnt 

dat  de  griekichc  bouwheer  niet  gezogt  hehhe  zijnen  naam  door  dit. opfchrift  re 
verëuwigen ,   oi  dat  hem  de  aart  van  don  fleen  niet  zo  goed  bekend  was  als  den 
ouden  Egiptenaaren.  Want  hadden  de  Grieken  dit  opfchrift  ook  zo  diep  in be- 

houwen als  de  Egtp  tenaars  de  fcceldfchriften  op  de  pronkkégels  ,   dan  zou 
•het  ook  al  zo  min  onleesbaar  geworden  zijn.  Daarbij  hadden  de  ouden  de  voor 
zorg  alle  vier  de  zijden  hunner  pronkkégels  te  befchrijven.  'Maar  het  griekfeh 
opfchrift  op  deze  zuil  Haat  juilt  aan  die  zijde,  welke  het  meelt  van  hetweeder 
geléden  heeft.  In  nordens  tijd  was  het  fondament  onder  de  zuil  zeer  verdor- 

ven. 

(*)  [Zie  ooksHAWs  II.  D.  bl.  39.  en  210  aant.  (f).] 
(t)  De  grondlijn  van  het  middenpunt  des  werktuigs  tot  aan  het  fondament  was  74  voet  7   duim 

en  van  hier  tot  onder  het  deel  van  het  kapiteel,  welks  hoogte  ik  némen  wilde  ,   was  omtrent  2 

r'Tr  l   i   L°  miJne  8ehceIe  8ïondlijn  77  voet.  Aan  *t  einde  der  grondlijn  was  de  hoek o   i,L  ka^itvc.  4S  .   50.  Dus  was  de  kolom  88  voet  hoger  dan  het  inftrument.  De  horizont  nu van  t   werktuig  was  aan  den  voet  der  kolomm’  o   voet  ro  duim.  Bijgevolg  de  hoogte  der  2uile  88 'CC  U   °ndament  onder  deze  zuil  was  aan  de  zuidzijde  4   voet  2   duim,  en  aan  de noordzijde  .4  voet  9   duim  boven  den  grond. 
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/en>  Naderhand  heeft  zékere  mohammed  tschurbatsciii  hetzelve  verbéterd , 

en  wij  konden  derhalven  niet  zien ,   dat  de  groote  zuil  op  eene  kleinere  ruft ,   ge- 
üjk  door  andere  reizigers  verzekerd  is.  Dit  ftrekt  tot  een  bewijs ,   dat  niet  alle 
Mohammedaanen  de  oudheden  in  hunne  landen  zoeken  te  verwoeften.  Maar 

veelen  zien  ook  zo  wel  op  hun  voordeel  als  de  Europeërs.  Indien  een  arm  be- 

hoeftig man  in  zijnen  hof  de  fraaifte  oude  zuil  mogt  vinden ,   zou  hij  er  liever 

molenfteenen  van  maken,  dan  dat  hij  ze  zou  laten  leggen  zonder  er  nut  van  te 

hebben.  De  hoeken  van  den  pronkkégel  van  cleopatra  ftaan  omtrent  naar  de 

vier  waereldgeweften  gerigt.  Doch  de  hoeken  van  de  zuil  van  pompeis  fehijnen 

er  omtrent  12.  graaden  van  aftewijken.  Men  heeft  ze  dus  waarfchijnlijk  enkel 

naar  de  legging  der  omftaande  gebouwen  opgeregt ,   en  niet  volgens  eene  middag- 
lijn gelijk  de  piramieden. 

De  Arabiers  zworven  gedurende  ons  verblijf  te  Alcxandrië  geftadig  om  de  ftad 
en  de  pftkihoopen  heröm ,   en  ik  wilde  mij ,   om  eene  grondtékening  van  Alexan- 
drië  temaken,  niet  in  gevaar  ftellen  van  geplunderd  te  worden,  temeer  daar  nor- 
ïien  ons  eene  zeer  fraije  geléverd  heeft.  Dewijl  ik  egter  van  de  hoogte  waarop 
de  zuil  van  pompejus  ftaat ,   een  groot  gedeelte  van  den  ouden  ftadsnmur  overzien  ■ 
kon  ,   nam  ik  van  hier  eenigc  hoeken ,   in  hoop  van  er  ook  nog  eenigen  op  ande . 

re  plaatzen  te  kunnen  némen.  Een  der  turkfche  kooplieden ,   die  daarbij  tégen 

woordig  waren ,   bemerkende ,   dat  ik  het  aftrolabium  op  de  ftad  gerigt  had ,   was 
zo  nieuwsgierig  van  ook  door  den  verrekijker  te  zien,  en  ftond  niet  weinig  ver- 
baafd  «is  hij  ccncn  toren  omgekeerd  in  t   oog  kreeg.  Dit  gaf  gelegenheid  tot  een 
gerugt ,   dat  ik  naar  Alexandrië  gekomen  was  om  de  gantfche  ftad  het  onderfte 
boven  te  kéren.  Men  fprak  daarvan  in  het  huis  van  den  Gouverneur.  Mijn  Ja- 
nitfehaar  wilde  mij  niet  meer  verzeilen ,   wanneer  ik  mijn  werktuig  méde  némen 
wilde  ,   cn  wijl  ik  toen  nog  in  die  verbceldingMvas ,   dat  een  Europeer,  zonder  van 

een’  Janitfchaar  VerzckJ  te  zijn,  in  eene  oofterfche  ftad  niet  op  deftraat  ïïlOgtver- 
febijnen ,   deed  ik  hier  verder  geen  meetkundige  metingen.  Als  ook  naderhand 

ccn  Arabier  te  Rafcbfd  eens  door  mijnen  verrekijker  een  fchip  omgekeerd  za® 
fchecide  het  weinig  of  hij  had  het  inftrument  tégen  den  grond  geworpen.  Ik 
leerde  mij  allengs  bij  mijne  waarnémingen  voor  de  Mohammedaanen  en  hunnen 
argwaan  wagten ,   het  welk  vooral  noodzaaklijk  was ,   zo  lang  ik  zelve  niet  met 
uen  {preken  kon.  bij  eene  fttrrenkundige  waarnéming  op  den  zuidlijken  hoek 

van 

/   < 
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van  Delta  was  een  boer  tegenwoordig  uit  het  dorp  Daraüe ,   en  betoonde  zig  zeer 

bele  efd.  Om  dezen  nu  iets  te  tonen ,   dat  hij  nog  nooit  gezien  had ,   Relde  ik  den 

verrekijker  aan  den  quadrant  naar  het  dorp  toe,  en  de  eenvoudige  boer  verfchrik- 

te  niet  minder  de  huizen  allen  verkeerd  te  zien.  Hij  vraagde  mijnen  dienaar  wat 

daarvan  de  oorzaak  wézenmogte?  Deze  antwoordde,  de  Regering  ware  over 

de  inwoners  van  dit  dorp  ten  hoogflen  verhoord ,   en  hadde  mij  daarom  gezon- 

den, opdat  ik  het  ten  écnemaale  verdelgen  zoude.  De  arme  boer  wierd  bedroefd, 

en  bad  dat  ik  toch  nog  zo  lang  wagten  wilde ,   tot  dat  hij  zijne  vrouw ,   zijne  kin- 

deren en  eene  koe  in  zekerheid  zoude  gebragt  hebben.  Mijn  knegt  verzekerde 

hem,  dat  hij  nog  twee  uuren  tijd  had.  Daarop  ijlde  hij  haar  huis,  en  zodra  de 

zon  maar  de  middaglijn  gepaflèerd  was,  bragt  ik  mijnen  quadrant  wéér  aan  boord. 

Men  behoeft  zig  juift  niet  zo  zeer  te  verwonderen,  dat  deMohammedaanenover 

dergelijke  zaaken  zo  argwanig  worden ,   daar  men  niet  lang  geleden  ook  nog  ge- 

noeg Europeërs  vond ,   die  alles  voor  toverijë  hielden ,   wat  zij  niet  aanftonds  be- 

grijpen konden. 
Ten  wellen  van  Alexandrië  waren  eertijds  de  begraafplaatzen ,   en  men  vind 

er  thans  in  denzelfden  oord  nog  eene  groote  ménigte  van.  De  grond  is  hier 

doorgaans  (gelijk  te  Malta)  een  wecke  kalkfleen ,   flegts  weinig  met  aarde  en 

zand  bedekt ,   en  men  befpeurt  daarom  zelfs  op  den  weg ,   als  men  rhd ,   dat  het 

hier  en  daar  hol  is.  Niet  verre  van  de  zuil  van  pompejus  ,   en  digt  bij  een  klein 

gebédenhuis,  wierd  ik  in  eene  catacombe  geleid ,   welke  op  dezelfde  wijze ,   doch 

niet  zo  groot  was ,   als  die  welke  pocock  in  dezen  oord  befchrijft.  In  die,  welke 

ik  zag ,   waren  twee  vertrekken  agter  malkanderen  ,   geheel  in  eene  rots  gehou- 

wen. In  het  eerfte  waren  aan  elke  zijde  i z   vakken,  in  twee  rijen  boven  mal- 

kanderen. Elk  vak  was  n\  voet  hoog,  2   voet  breed  en  omtrent  6   voet  diep. 

Deze  vakken  waren  zonder  twijfel  tot  begraafplaatzen  beftemd ,   en  dus  dit  ver- 

trek voor  48  lijken  tocllrekkcnde.  In  het  agterfte  waren  aan  elke  zijde  maar  6 

vakken ,   cn  in  den  binnenften  wand  regt  tégenover  den  ingang ,   was  eene  kleine 

holte  in  den  muur  4   voet  hoog  en  2*  voet  breed.  Verder  welhvaard,  omtrent 

een  uur  gaans  van  Alexandrië ,   voerde  men  ons  in  veel  ruimere  en  fiaiiere  cata- 

comben. De  ingang  tot  dezelven  is  bijna  verhopt ,   en  van  binnen  moetmen  bij- 

wijlen kruipende  voortkomen.  In  den  eerden  gang  ziet  men  boven  in  de  rots 

eenige  uitholingcn,  welken  of  lugtgaten  of  plaatzen  voor  lampen  kunnen  geweelt 

zijn. 
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Stijn.  Vanhier  komt  men  ineen  -vierkant  voorvertrek ,   waarin  zig  aan  elke  zijde 

‘«ene  deur  met  eenige  flegte  bouwkundige  cieraaden  vertoont.  Die  aan  de  linke 

hand  is  van  de  andere  daarin  onderfcheiden ,   dat  zij  nog  twee  kleine  deuren  van 

ter  zijde  gehad  heeft.  Wijl  egter  de  pilaaren  tuflchen  dezen  6n  de  groote  deur 

van  rijd  tot  tijd  vervallen  zijn,  zijnze  alle  drie  maar  éénen  ingang  geworden.  Het 

vertrek  aan  deze  zijde  is  rond,  van  boven  gewelfd ,   en  heeft  omtrent  20  voeten 

middelijns.  Het  heeft  aan  drie  zijden  weer  drie  kleine  zijvertrekke
n,  gelijken- 

de naar  de  oude  bcgraafplaatzen  in  Sirië ,   en  in  eenige  deelen  naar  de  zogenaamde  gi  a- 

ven  der  Koningen  bij  Jenifalem ;   want  hier  zijn  aan  de  zijden  ook
  verhevenhe- 

den ,   welken  waarfchijnlijk  gefchikt  waren  om  er  lijken  op  tc  plaatzen.  Ik  heb  daar- 

van by  B   op  de  V   tafel  eene  grondtékening  ontworpen.  Uit  het  hiervoor 

gemelde  voorvertrek  komt  men  door  eene  andere  deur ,   en  vcrfchcidene ,   thans 

moeilijke  gangen  op  eene  groote ,   doch  nu  laage  plaats ,   die  met  ftof  en  zand , 

milTchien  door  onbekende  openingen ,   op  deze  wijze  kan  aangevuld  zijn.  Hier 

kunnen  wel  koornfehuuren  geweeft  zijn.  Deze  plaats  te  groot  zijnde,  dan  dat 

ze  zonder  onderfchragiog ,   den  lalt  van  boven  zou  hebben  kunnen  dragen ,   zo 

heeft  men  vierkante  pilaaren  van  3   voet  in  het  vierkant  van  de  rots  zelve,  en  zonder 

eenigen  cieraad  op  eene  rijd  laten  ftaan.  Bovendien  vind  men  hier  nog  verfcheidene 

•ondcraardfche  gangen  en  vertrekken,  allen  uit  de  rots  gehouwen,  doch  ik  agtte 

het  niet  raadzaam  verder  in  dezelven  te  gaan ,   wijl  er  zig  tégenwoordig  het  wild 

gedierte  in  ophoud.  Die  er  ingaan  wil,  moet  zig  met  een  licht  voorzien ,   en 

by  het  ingaan  loft  men  gemeenlijk  eene  piftool,  om  de  wilde  dieren,  die  er  mog- 

ten  iu  zijn ,   de  vlugt  te  doen  némen.  Verder  weftwaard  van  deze  catacomben  is 

eene  kleine  haven  of  zeeboezem  aan  de  zee.  Aan  de  eene  zijde  fchijnt  een  paleis 

geweeft  te  zijn;  want  men  vind  er  nog  veele  kleine  ftukken  marmer,  die  tot 

vloeren  of  bekleding  der  wanden  kunnen  gediend  hebben.  Men  ziet  hier  ook 

twee  in  de  rots  uitgehouwene  vertrekken ,   welken  waterbakken  fchijncn  geweeft 

te  zijn ;   want  men  kan  alleen  door  eene  kleine  opening  langs  trappen ,   die  aan  bei- 

de zijden  in  de  rots  afgaan,  loodregt  in  dezelven  afklimmen.  In  dezen  oord  zijn, 

verders  eenige  bekwaame  zitplaatfen  uitgehouwen,  waar  men  bij  dag  voor  de  fter. 

ke  hitte  der  zonne  bedekt  is ,   en  een  fraai  uitzigt  naar  de  zee  heeft.  Ook  ziet  men 

nog  eenige  groote  trappen  in  de  rots  zelve.  Doch  het  merkwaerdigfte  is  het  zo- 

genaamde Bad  van  pomfejus.  Dit  beftaat  thans  nog  uit  drie  kamers  naaft  mal- 
'G  kan- 
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tenderen  in  de  rots  gehouwen.  In  elke  kamer  is  naar  den  kant  der  haven  eene 
deur,  door  welke  het  zeewater  inlopen  kan ,   en  de  b   uitentte  dezer  kameren  heeft 

nog  eene  kleine  opening  aan  de  andere  zijde  door  de  rots ,   opdat  het  water  zou 
kunnen  doorvloeijen.  Aan  de  zijden  heeft  men  eene  bank ,   méde  uit  de  rots  zel- 

ve gehouwen.  Ik  heb  in  dezen  oord  op  het  af-  en  toenemen  van  het  water  niet 

nauwkeurig  agt  gegeven  ;   doch  ik  geloof  dat  het  in  deze  kamers,  op  een  weinig 
na ,   tot  de  hoogte  der  banken  komt.  Hierüit  zou  men  dus  vermoeden ,   dat  het 
zeewater  in  de  fereek  van  Alexandrië  niet  zeer  afneemt. 

De  handel  der  vreemden  met  de  inwoners  te  Alexandrië  is  niet  zeergroot:  maar 
hier  is  de  haven ,   waar  al  de  fchépen ,   die  waaren  uit  Europa  en  Barbarijë  naar 
Egipte  brengen ,   of  van  hier  afhalen ,   plegen  te  ankeren.  Dit  maakt  dat  de  in- 
komften  van  den  tol  hier  zeer  aanmerklijk  zijn.  Hier  houden  zig  verfcheidene 
europifche  kooplieden  op,  ook  is  er  een  franlche,  een  venétiaanlche ,   een  hol. 
landfehe  en  een  ragufafche  conful.  De  hollandlche  was  tévens  ook  conflil  der  En- 

gelfchen ,   en  de  heer  marion  deenfche,  zweedfche,  toskaanfche  en  napelfche 
viceconful.  De  algemeene  fpraak  te  Alexandrië  is,  gelijk  in  gantfeh  Egipte ,   de 
arabifche ,   zo  als  de  Europeërs,  die  het  arabilch  niet  ver  liaan ,   de  italüianfche 
gebraiken.  Ik  heb  hier,  en  nergens  anders,  ook  geborene  Mohammedaanen 

aangetroffen ,   die  het  provenfaalfch ,   het  deenfeh  of  zweedfeh  bijna  zo  goed  fpra- 
ken  ais  of  zij  in  Frankrijk,  m   Deenmarken  of  Zweden  geboren  waren.  Dit  zou 
iemand  kunnen  doen  vermoeden ,   dat  de  Alexandriners  boven  andere  Mohamme- 

daanen bijzondere  begaafdheid  hebben  om  vreemde  taaien  te  léren.  Doch  waarfchijn- 
lijk  is  het  de  hoop  van  gewin ,   en  een  geringe  graad  van  aangekleefdheid  aan  hun- 

nen godsdienfl ,   hetgeen  hen  aanfpoort  zig  op  vreemde  taaien  te  leggen.  Een 
Mohammedaan  zal  de  plegtigheden  van  zijnen  godsdienst  onder  europifche  ma- 
troozen  juift  niet  zeer  waarnemen  kunnen;  evenwel  dienen  de  Alexandriners 
zomtijds  eenige  jaaren  op  europifche  fchépen.  Als  zij  de  taal  geleerd  hebben , 
dienen  zij  den  europifchen  fchipperen  die  naar  Alexandrië  komen ,   voor  tolken 
en  makelaars,  en  winnen  op  deze  wijze  hunnen  kofl  gemeenlijk  rijklijker  en  ge- 

maklijker, dan  zij  het  anders  bij  mogelijkheid  zouden  hebben  kunnen  doen. 
De  Stadvoogd  te  Alexandrië  is  van  de  Regering  te  Kabiraafhanglijk ,   gevolglijk 

ook  van  den  Sultan  te  Conftantinopel.  Eenige  groote  Rammen  Arabiers,  die 
in  Egipte  omzwerven,  betalen  zékere  fchattingen  aan  de  turkfche  Regéring,  en 

ge- 
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u   ben  zig  zomtijds  vreedzaam  als  vafallen  of  bondgenooten ,   doch  zomtijds 
morden  zij  ook  zo  verméten,  dat  de  Regering  genoodzaakt  is  eenige  honderden 
Ja  WcI  duizend  man  tégen  hen  uittezenden,  en  ze  naar  afgelégenere  geweften  te 
verdrijven.  Toen  wij  te  Alexandrië  waren  kwamen  de  Arabiers  hoe  langer  hoe nader  en  verontrusten  niet  weinig  de  om  de  Had  wonende  arabifche  boeren 
Den  i   xilc,)  Oc'tob.  hadden  eenige  honderden  derzelven  hun  léger  tot  op  een  half uu  van  de  ftad  opgeOagen.  Twee  venétiaanfche  fchippers ,   die  des  voormiddags, 
V °   ̂en°  §ewo°nte  des  lands ,   op  ézels ,   naar  de  zuil  van  pompejus  wilden  rijden, 

jc  den  digt  v oor  de  ftad  door  hun  aangerand, en  hun  wierden  hunne  kléderen  en  wat 

J   jl  Cp  ̂ac-^en  dfgeëifcht.  Als  hun  Janitfchaar  den  Arabieren  voorftelde : 
j   j,  ,   U1°P^rs  ̂ lLin  n0Cht  c£uig  leed  gedaan  hadden ,   en  dat  zij,  zo  zij  van 
,   .   in^  ̂ClS  ̂    e‘dc!ien  hadden,  het  met  deze  konden  afmaken,  verlieten  zij 

"   ^   W^en  c'en  Jauitfchaar  plunderen ,   die  hun  egter  ook,  hoewel  met 
q   -   Aderen  nog  ontkwam.  Als  deze  vijandige  Arabiers  in  de  ftad  komen 

genomen  ’   ̂3an  Z'^  a,ll-'dn ,   om  door  de  inwoners  niet  waar- 

in Alev  A   ■- °\  Cn"  ̂    <"ezc  wi-ïze  warcn  er  dien  zelfden  namiddagzeer  veelen Alexandne  gekomen,  welken  ons  naderhand  van  het  terras  of  dak  van  ons  huis 
een  c   ,ouvvipel  léverden,  dergelijk  ik  op  al  mijne  reizen  niet  gezien  heb.  Eeni- 
gen  zeiden  dat  het  gemeen  van  Alexandrië,  welk  miffehien  méde  onder  het  ere- 

ÏÏÏSSS?  tUT'Rïk  “   **“>  ">  «*»  ***  “   ondekt,  e„ 

deren  daaAt -   '   ’   Z‘J  bUlten  *   ftad bedléven .   had  willen  wrdken.  An- 
,   ® '   mC“den’  da'  de  Z00n  eens  Schecte’  een’  winkel  kruit  en 1   °b  Ie  enc*e’  *n  de  ftad  de  proef  van  zijn  geweer  genomen,  en  een’ 

ge  m   een  tégenover  ftaande  huis  gefchoten  had.  Als  nu  de  burger  hem  daar 

d°eVzer  i^etrdfr  *“  °f  *   ee"  ̂ meen  Arabier  voor  hadde,  en 

derworpenen  de  woeftijne  te  doen  had,  was  deze  twill  ee^ft  onder  hun  beiden ontdaan.  Eemge  Arabiers  bramen  den  Schech,  cn  andere  burgers  den  ton  ' 
driner  te  hulp.  Allen  begaven  zig  Mar  eene  groote  plaats  bij  ons  hu,"  J,  2 

paerde  waren ,   hadden  zeer  gemaklijk  ku^n  Itl  ^   *   “ 

makkers  te  voet ,   die  nog  in  de  ihd  waren  niet  verlam  ’   ”T  -   hlmM 

aangehouden,  geflaren  cn  veftoten.  Deka  r   
’   dez™  "'ierden  overal 0   0   ^   iaoïfche  ruiters  jaagden  bijwijlen  fpoor- ^   2   üags 
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flags ,   met  eene  lande  of  eene  piftool  in  de  hand,  op  cenen  hoop  van  de  tegenpartij' 
in ,   zodat  één  eenige  Arabier  zomtijds  eene  ménigte  Aléxandriners  op  de  vlugC 

dreef.  Maar  deze  trok  zodra, niet  weer  terug,  of  de  anderen  vervolgden  henr, 

met  ftcenen ,   tot  dat  er  eenigen  met  fchietgeweer  kwamen  toelopen.-  Wijl  dé 

Arabiers  zig  de  zwakften  vonden,  hoedden  zij  zig  niemand  te  dooden;  doch  de* 

Alexandriners- waren  niet  zo  voorzigtig;  want  een  Arabier  wierd  met  een’  fleen- 

op  zijn  paerd  gedood ,   en  een  andere  doodgefchoten.  Eindelijk  ontkwamen  zij 

het  met  verlies  van  15  perfoonen  en  eenige  paerden.  De  meefte  gevangenen 

wierdcn  van  het  gemeen  volk  te  Alexandrië  in  de  cerfte  woede  zeer  kwalijk  ge- 

handeld, en  twee  van  hun  hadden  zo  veele  dagen  bekomen,  dat  zij  kort  daarna- 

overleden.  De  Arabiers  belégerden  hierop  de  ftad,  en  ontnamen  die  van  Alex- 

andrië veel  vee ,   dat  in  het  gras  zou  gebragt  worden ,   of  reeds  buiten  de  ftad 

was-.  Doch  twee  dagen  daarna  wierd  de  vréde  weer  gemaakt,  en  de  van  vveers- 

kanten  gemaakte  buit.  teruggegeven. . 

REIS  van  ALEXANDRIE  t.otK.AHIRA. 

Dm  Europeëi-s  welken  hunne  reizen  van  Alexandrië  naar  Kdhira  hébben  be* 1   fchréven,  hebben  allen  denzelfden  weg,  te  wéten  naar  Rafcbid,  en  van- 

daar op  den  Nijl  naar  Kahira.  genomen-  Derhalven  verlangden  wij  te  land  der-- 

waard  te  reizen,  om. zulke  geweften  van  Egipte  te  zien,  die  nog  niet  veel  bek- 

kend zijn..  Uit  het  voorvcrhaaldc  zal  men  reeds  afnémen  kunnen,  dat  dit  wé- 

gens de  otazwQrvende  Arabiers  onmogelijk  zij,  ten  zij  iemand  zo  reizen  kan  y 

dat  het  hem  weinig  fchéle  of  hij  geplunderd  worde..  Eén  uit  ons-gezellehap  leer- 

de dit  naderhand  bij  ondervinding. .   De  .heer  forskSl,  die  in  ’t  volgende  jaar  te 

land  van  Kahira  naar  .Alexandrië 'reisde,  wierd  genoodzaakt  den  Arabieren  alles- 

overtegéven  wat  hij  bij  zig  had ,   en  het  was  nog  wel  eene  groote  beleefdheid  van 

hun  dat  zij  hem  den  broek  wedergaven;  Wij  huurden  dan  een  klein  vaartuig  van 
Alexandrië  op  Rafcjftd,  cm  gingen  den  giften  Oftober  fcheep  ,doch  kwamen  wé- 

gens tégenwind  dezen  dag  niet  verder  dan  tot  BikMr,  ( Bucqir ,   Abukir')  omtrent' 
4   uuren  van  Alexandrië. .   Hier  is  een  groofe  zeeboezem ,   alwaar  zomtijds  de- 

fchépen ,   die  de  haven  van  Alexandrië  niet  bereiken  kunnen ,   hek  anker  werpen. 
en 
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en  ̂ 0  dorp  is  een  klein  kafteel  met  eenige  foldaaten.  De  wind  was  ons  den 
ifcn  November  nog  geftadig  tégen.  Mijne  reisgenooten  namen  derhalven  het 
befluit  het  overige  der  reize  -in  gezelfchap-  van  eenige  Turken ,   welken  alhier 
reeds  lang  naar  goeden  wind  gevvagt  hadden,  te  land  te  doen.  Zij  namen  een 
boot  om  een  meir,  waarin  een  gedeelte  van  den  Nijl  ilort,  en  dat  eene  uitwa- 

tering in  de  middelandfche  zee  heeft ,   overfeevaren ,   en  vervolgens  reisden  zij  op 
paevden  en  ézels  door  eenen  zandigcn  oord ,   waar  men  niets  merkwaerdigs  ont- 

moet dan  i   o   of  i2  gemetzelde  pilaaren ,   die  den  reizigeren-  den  weg  totRafchïd 

wijzen.  Ondertull'chcn  kwamen  zij  niet  veel  eerder  aan  dan  ik :   want  de  wind 
wierd  voordeliger  en  ik  kwam  met  het  fchip  den  zden  November  1761  aan  de- ze ftad. . 

Dé  reis  te  zee  tnsfchen  Alexandrïë  en  Rafchid  is  des  winters  zo  gevaarlijk, 
dat  in  dit  jaargetij  zeer  dikwils  fchépen  in  den  Bogbds  of  uitvloed  des  Nijls  ver- 

ongelukken.- Niettégenftaandë  de  vloed  nog  niet  veel  gevallen  was ,   eirmendoch 
zou  denken,  dat  dit  vaarwater  onzen  fehipper  zeer  wél  bekend  mocft  zijn, 
ftieten  w   ij  egtxr  met  ons  klein  plat  vaartuig  verfcheidene  maaien  op  den  grond', 
en  de  fehipper  bragt  te  zijner  veröntfchuldiginge  in ,   dat  het  bed  van  den  ftroom 
zig  hier  dikwils  verandert.  De  Egiptenaars  behoeven  dus  niet  meer  te.  vrézen 

dat  er  vijandlijke  oorldgfchépen  in  dezen  arm  van  den  Nijl  komen  ;   ik  denk 
ook,  dat,  zig  om  dié  réden  de  kalleden-  aan  denzelven  zo  gantfchlijk  hebben 
laten  vervallen.  Tuffchen  den  Boghas  en  Rafchid  is  aan  de  weftzijde  van  den 
Nijl  nog  wel  een  oud  en  höog  kalled ;   doeh  het  is  geheel  verlaten ,   en  men  vind 
er  niets  merkwaerdigs  dan  eenige  arabifche  opfchriften ,   en  eenige  oude  kanoiv 
nen  van  ijzeren  Haven  met  ringen.  Aan  de  oollzijde  van  den  vloed  is  nog  een 
klein  kalleel,  doch  ook  van  weinig  aanbelang., 

De  ftad  Rafchid,  of  zo  als  de  Europeërs  ze  plegen  te  noemen,  Rofette  ,   is 
van  overlang  in  de  arabifche  gefehiedniflèn- bekend;  maar  zij  fchijnt  eerllin bloei 
geraakt  te  zijn,  zédert  de  koophandel  te  Füe,  eene  andere  ftad  hooger  aan  denNijl 
in  verval- geraakt  is.  Zij  is  thans  de  .ftapcl  van  al  de  koopwaaren ,   welken  van 
Kahira  naar  Alexandnë,  en  van  hier.  naar  Kahira  vervoerd  worden;  wam  de 
fchépen  van  Kahira  gaan  met  verder  dan  tot  Rafchid,  en  die  van  Alexandnë 
herwaard  komen  gaan  met  tot  Kahira.  De  ftad  is  tamelijk  groot ,   en  legt  aan 
de  weftzijde  des  Nijls  op  eenen  heuvel,  van  welken  men  een  voortreflijk  gezigt 

^   3   over; 
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rKtchM5i  Df  ̂aare  poolshoogte  Is  3 r 24'.  Ten  nld. van  Kalen id  op  eenen  heuvel  is  een  oude  wagttoren,  van  welken  de  heer  bau 
REnfeind  het  gezigt  der  Rad,  op  de  VI  tafel ,   aftékende.  Niet  ver  van  hier 
hij  een  dorp  Abu  manddr  is  eene  flerkebogt  van  den  Nijl,  aan  dewelke  men  nog  dit 
jaar  meer  dan  20  marmeren  zuilen  uit  het  zand  gegraven,  «n naar Kahira gevoerd 
had  De  Europeers ,   die  te  Raichfd  wonen ,   meenden  op  deze  plaats  de  legging  der 
Rad  Campus  weérgevonden  te  hebben.  Vanhier  zou ,   volgens  de  overlevering 
der  Egiptenaaren ,   een  groote  tak  des  Nijls  naar  het  weRen  door  de  kleine  zee 
op  de  X   tafel  getékend,  gegaan,  en  bij  Abukfr  zigin  de  zee  geftort  hebben  f*)  • 
maar  deze  vloed  is  door  zeer  fijn  zand,  welk  in  dezen  oord  zeer  ménigvuldigis  ’ en  zig  ligt  door  den  wind  laat  drijven ,   geheellijk  verRopt. 

Te  Rafchïd  woont  een  franfche  en  een  venétiaanfche  conful,  als  ook  eenige 
europifche  kooplieden ,   om  het  vervoeren  der  waaren  hunner  natiën  tuflehen 
Kdhira  en  Alexandrie  te  bezorgen.  Wij  hadden  hier  onzen  intrek  bij  de  Fran- 
ciskaanen.  De  inwoners  dezer  Rad  worden  wégens  hunne  vriendlijkheid  jegens ae  Europeers  zoer  geroemd,  en  men  kon  zig  alzo  uit  dien  hoofde  hier  langer 
ophouden,  dan  in  andere  egiprifche  Réden ,   alwaar  de  Europeers,  gelijk  bekend 
is,  in  geen  gioote  agting  zijn ;   doch  wij  fpoedden  ons  om  naar  Ivahira  te  ko- 

men. _   Wij  vertrokken  reeds  den  6^n  Novbr.  met  een  ander  klein  fchip  van 
Rafchïd ,   en  kwamen  denzeifden  dag  nog  tot  Mmtübes ,   alwaar  wij  wégens  téacn- 
wmd  aan  wal  moeRen  gaan  leggen.  

ö 

Den  7de n   Novbr.  kwamen  wij  tégen  den  avond  aan  het  vlek  Deirüt.  Dewijl de  wind  Ril  was ,   en  ik  hier  van  de  inwoners  niets  had  te  vrezen ,   Relde  ik  mf- 
nen  quadrant  aanRonds  aan  land,  en  vond  de  poolshoogte  dezer  plaats ,   door 
middel  eener  fterre  in  de  middaglijn ,   310-  13'.  Ik  beproefde  naderhand  nog  ver- 

fchei- 

(*')  Hier  was  veelligt  de  arm  de*  Nijls  door  welken  de  Heer  van  breit  end  ach  in  het  iaar .1483  van  ̂Rafchïd  naar  Abukir,  of  de  Vorft  radzivil  honderd  jaaren  daarna  van  Kébira  naar .   exan  ne  icisde.  Egter  kunnen  zij  ook  door  den  arm  gegaan  zijn,  welke  den  Nijl,  vohen* 
de  Relanm  pa,  le  Sieur  c hanger  ,   nog  tot  hédentoe  met  het  meir  bij  Abukir  verëenig’t.  Mis- fchien  heb  ik  dien  arm  niet  gezien,  wijl  ik  hem  in  donker  voorbij  gezeild  ben,  of  wijlxno- geiijk  een  eiland  mij  in  den  weg  geweeil  is. 



■ 
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fecKfcne  maaien  ferrenkundige  waamémingen  te  doen,  doch  telkens  vergeeft , k   mocft  miJ  °P  deze  reis  vergenoegen  de  bogten  vin  den  ivn  j   S   .. ,   ’ 
Wiken  wij  van  de  eene  plaats  tot  de  andere  toebragten,  wam*éémen  b^  ’ JiJ  had  *   "°S  bet  ongeluk  van  zulk  ftheepsvolk  aangetroffen  te  hcbl ,,  ’   T   ̂ veeltijds  de  naamen  der  dorpen  niet  wilde,  of  mifl^et Tl 
ne™  ™”  'veSald|kwas  gereisd  hebben,  om  zo  veele  dorpen  te  Idrenken- 
al  dé  ,   Ja-cnDoven  zeilden  wij  zomtijds  des  nagts ,   zodat  ik  dan  ook  niet  eens 

dan  dat  5°"'  ̂    *   *flbn<l  van  Deirüt  “t  Kü*a  te  poot  is , 

têptsMs  Öu  ké„rE“0mra°  1>00,Sh008ten  “   ̂da  k“'t  van  den 

van  Kffin  ord  ,   n   VerPen’  ik  n°S  °P  andere  Hd-e  reizen ahira,  ook  de  poolshoogte  van  IVanddn  30V  2o'  en  die  vm  i   wi 
iara>  *   den  zuidhoek  van  Delta,  300.  13'.  JL  int  ‘v12  ®   Tl  ** 
kundige  waarnemingen  namvkenriger  zal  aangemerkt  worden  8   °n  ”   ' 
Den  8   ="  Ikovbr.  zeilden  wij  voorbij  de  Had  Füe.  Deze  nlaats  isr'v 

te  zien  zijn.  In  deze 

van  Rachmmie  verëenigt,  en  nadat  het  de  omleggende  velden  bewato Z™”?' waterbakken  te  Ataandriê  gevuld  heeft,  bij  deze  laatfte  ftad  in  zoétlt’  Dez 

z*zz  ‘:r  sési  t   f   F *   “ 
tCnnde„'t™"d.bS  £““  W5  bereitten  *“ 

met  een  po«  4>  BeMe  d^^den  ftt ' “ 

huizen,  die,  gelijk  men  weet ,   “L*  ̂  
en  met  de  menigvuldige  dadclboomen,  eenen  niemviif  ,   g   aant£Zijn’ 

eene  vreemde  en  Aardige  vertoning  verfchaffen  Ook  f'  2^°™*  EuroPeër 
*“  dorpen  groote  heuvels  van  de  puinhoopen 

lagen 



"REIS  VAN  ALEXANDR.IE 

5Ó 
lagen  groote  hoopen  zout ,   of  waarfch'ynlijker  nitriim,  welk  van  andere  ftree- 

ken  herwaard  gebragt  was ,   om  op  den  Nijl  naar  elders  verzonden  te  worden. 

Krokodillen  heb  ik  in  den  Nijl  tuflchen  Rafchid,  Kahira -en  Damiat  niet  gezien. 

De  Egiptenaars  geloven ,   dat  in  den  Mikkias  bij  Kahira  een  Talhmaniagemetzoid 

zij ,   die  deze  dieren  verbied  verder  den  ftroom  aftekomen. 

Al  de  fchépen,  die  in  bouworder  maar  een  weinig  veifchillen,  hebben  zo  wel 

in  de  arabifche,  als  in  de  Europifche  fpraaken ,   .velschillende  naamen.  Die, 

welken  tuflchen  Alexandrië  en  Kahira  varen ,   zijn  allen  klein ,   en  van  onderen 

plat.  Dat,  waarméde  wij  van  Alexandrië  naar  Rafchid  reisden,  noemde  men 

Scherme ,   en  was  geheel  open.  Doch' hetgeen  wij  te  Rafchid  huurden,  noemde 

men  Mdfch ,   en  had  eene  goede  kajuit,  ook  reisden  wij  er  vrij  gemaklijk  en  vaer- 

dig  méde;  want  als  de  wind  Ril  was  wierd  het  getrokken.  Men  fpreekt  veel  van 

rovers ,   die  zig  gcfiadig  op  den  Nijl  onthouden ;   men  heeft  egter  van  hun  niets 

te  vrezen  wanneer  men  maar  des  nagts  goede  wagt  houd,  .en  telkens  laat  horen , 

dat  men  van  Schietgeweer  voorzien  is.  Ook  heeft  men  des  nagts.  gemeenlijk 

eene  brandende  lantaern-;  want  hieraan  kennen  zij  de  fchépen ,   op  welken  zig 

Europeërs. bevinden ,   en  van  dezen  weten  zij,  dat  zij  zig  niet  ligt  flapende  laten 

overvallen.  In  Maart  1762  wierden  op  dezen  arm  van  
den  Nijl  indedaad  drie 

fchépen  geplunderd.  Men  gelooft  egter ,   dat  de  rovers  alhier  het  ze
lden  wagen 

een  groot  fchip  aantetaften,  .ten  zij  hun  van. te  voren  bekend  zij,  dat  er  maar 

weinig  lieden  aan  boord, zijn,  of  dat  .zij  hunnen  aanflag  eerft  met  den  Schip- 

per (Réis)  afgefproken  hebben;  want  men  heeft  voorbeelden,  
dat  de  fchippers 

den  buit  met  de  rovers  gedeeld  hebben.  Een  reiziger  
moet  derhalven  nauwkeu- 

rig vernemen ,   wien  hij  zig  aanvertrouwt.  De  rovers  zijn  anders  
in  dit  hun 

handwerk  ook  zeer  bedréven.  Wijl  zij,  gelijk  alle  gemeene  liede
n  in  de  nabij- 

heid van  dezen  vloed,  van  de  jeugd  af  zwemmen  geleerd  
hebben,  (deels  om  in 

het  heete  jaargetij  eenige  uuren  aangenaam  in  het  watei  
tc  kunnen  doorbrengen , 

deels  ook  om  vaerdig  en  zonder  kollen ,   van  de  eene  zijde  des  vloeds  tot  de  andere 

over  te  gaan);komen  zij  dikwils,één  alléén,  naar  een  vaartuig ,   wanneer  zij  oordelen , 

datze  het  met  hunne  booten  niet  durven  te  wagen;  némen  alles  weg  wat  zij 

maar  op  het  verdek  grijpen  kunnen,  en  fpringen  er  méde  
in  t   water.  Men 

heeft  voorbeelden ,   dat  zij  niet  eens  in  het  vaartuig  waren  gekomen ,   maar  al- 

leen over  boord  getall,  en  den  Rapenden  het  een  of  ander  van  
onder  het  hoofd 

weg 
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jeggehaald  hadden.  De  Turken  verhaalden  mij  het  volgende  geval  van  een’ zer  royeren.  Een  Pafcha ,   welke  eerft  onlangs  naar  Egipte  gekomen  was, 
ïioeg  zijn  léger  m   de  nabijheid  van  den  Nijl  op ,   en  zijn  volk  hield  des  nagts  zo wel  de  wagt,  dat  zij  éénen  van  de  dieven,  welken  hun  een  bezoek  wilden  géven grepen,  die  des  morgens  aanltonds  voor  den  Pafcha  gebragt  wierd.  Deze  dreig- 

de hem,  dat  hij  op  ftaande  voet  fterven  zou.  De  gevangene  bad  den  Pafcha 
alleen  nog  om  verlof  hem  een  geheim  kunstftukje  te  tonen,  vaftlijk  hopende, 
at  ij  hem  het  léven  daar  voor  fchenken  zou.  De  leergierige  Pafcha  vergunde 
m   zijn  geheim  te  ontdekken.  De  dief  begon  des  Pafcha’s  kléderen ,   en  het- 

geen ij  verders  in  de  tent  zag  leggen,  te  zamen  te  binden,  zo  als  de  Egipte- ars  met  hunne  eigene  kléderen  plégen  te  doen,  als  zij  over eenen  vloed  zwem- 
,   wHen.  Nadat  hij  nu  eenige  gochelarij  met  dezen  bundel  gemaakt  had , 

hn-sff  1!j  in,den  en  ̂ ra'ö,c  zelven ,   met  de  geroofde  goederen  op  zijn 

fcWetgewecr  teT ̂    eei'  de  Turken  in  <*■*  waren  hun S   te  kl]Jgen,  en  hem  daarmede  het  vlugten  te  beletten. 

REIS  NAAR  DAMIAT  EN  WEER  TERUG naar  KAHIRA. 

]Tj)en  cenen  hoofdarm  des  Nijls  van  Kahira  af  tot  aan  de  middelandfche  zee  afge- 
tékend hebbende ,   verlangde  ik  ook  den  tweeden ,   naamlijk  dien ,   welke 

voorbij  Damiat  ftroomt,  te  zien,  om  eene  kaart  der  waare  grootte  van  dat  ge- 
deelte van  Egipte,  welk  de  Europeërs  tegenwoordig  Delta  plégen  te  noemen, 

te  kunnen  ontwerpen.  Dit  ontbrak  nog  aan  de  kaart  van  den  heer  korden  van 
den  loop  des  Nijls ,   van  den  tweeden  waterval  af,  tot  aan  dc  zee.  Ik  zou  de 
ze  reis  naar  Damiat  gaern  ten  eerften  na  mijne  aankomft  te  Kahira  ondernomen 
hebben;  doch  wégens  de  betrokken  lugt  en  ménigvuldige  régen,  welk  beide 
vervolgens  naar  de  zee  toe  nog  fterker  te  verwagten  was ,   en  mij  verhinderd 
zou  hebben  de  nodige  fterrenkundige  waarnemingen  te  maken,  moeit  ik  dit 
voornémen  tot  het  begin  van  Maij  des  volgenden  jaars  uitftellen.  Ik  had  ook 

^   geen 
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geen  réden  om  mij  wégens  dit  uitftel  mijner  reize  te  beklagen,  wijl  ik  gedurende 
dien  tijd  reeds  eenigzins  den  omgang  met  de  Oolterlingen  gewend  was  geworden, 
welker  fpraak  en  gewoonten  mij  bij  mijne  aankomft  in  Egipte  geheel  onbekend 
waren. 

De  Europeërs ,   welken  in  deze  geweften  reizen ,   zoeken  gemeenlijk  de  be- 
fcherming  der  overheid,  in  de  verbeelding,  dat  men  in  het  geheel  niet  met  zéker- 

heid kan  reizen,  ten  zij  den  fchipperen,  en  diengeenen,  van  welken  men  ka- 
nwelen huurt  om  te  land  te  reizen,  uit  naam  der  overheid  aanbevolen  worde, 

eene  bijzondere  zorg  voor  hen  te  dragen.  Deze  verbeelding  heeft  dikwils  voor 
het  naait  het  gevolg ,   dat  een  dienaar  van  den  overheidsperfoon ,   tot  wien  men 

zig  gewend  heeft,  den  eerlten  fchipper  haalt ,   dien  hij  ontmoet ,   of  van  welken  hij 
een  gefchenk  vcrwagten  kan ,   en  deze,  als  hij  hoort,  dat  een  reiziger  van  zulk  een’ 

.voornaam’  perfoon  zijner  zorge  aanbevolen  word,  meent  zijn  fortuin  gemaakt  te 
hebben.  Hij  verzuimt  geen  gelegenheid  waar  iets  voor  hem  te  winnen  is,  of 
waar  hij  zig  dengeenen ,   die  hem  aanvertrouwd  is ,   noodzaakliik  maken  kan  •   en 
omregt  blijken  van  zijnen  iever  te  géven,  laat  hij  niet  na,  eiken  flap,  ook  zelfs 
daar  niet  het  minlte  te  vrézen  is,  voor  gevaarlijk  uittegéven.  Ik  heb  er 

mij  altijd  het  belt  bij  bevonden ,   wanneer  ik  mij  in  dergelijke  gelegenheden  bij 
eenen  der  aanzienlij kfte  inlandfche  kooplieden  vervoegde.  Dezen  kunnen  ge- 

meenlijk met  genoegzaame  zékerheid  wéten,  of  in  die  oorden  waarheen  men 
denkt  te  reizen,  iets  te  dugten  is.  Ook  hebben  zij  hunne  valle  fchippers  en 
kameeldrijvers,  met  welken  zij  hunne  waaren  gewoon  zijn  te  verzenden ,   en 
dien  er  meer  aan  gelegen  is  de  gunlt  der  kooplieden  te  verwerven,  dan  die  van 

een’ overheidsperfoon ,   van  wien  zij  zelden  iets  verdienen  kunnen.  Dewijl  men 
daarenboven  in  een  vreemd  land  geen  nauwkeurige  landkaarten  maken  kan, 
indien  de  voerlieden  of  fchippers  de  naamen  der  dorpen ,   welken  men  gelegen- 

heid beeft  op  zijne  reis  te  zien,  zelven  niet  wéten,  of  eenen  vreemden  niet  wil- 
len zeggen;  zo  bediende  ik  mij  van  eenen  fchipper,  die  de  reis  naar  Damiat 

verfcheidene  maaien  gedaan  had ;   de  dorpen ,   waar  men  des  nagts  niet  veilig  is , 
kende ,   en  het  zig  moeit  laten  wélgevallen ,   zonder  bijzondere  réden  des  nagts 
niet  te  reizen ,   opdat  ik  destebéter  de  legging  der  dorpen  en  de  bogten  van 
den  Nijl  zou  kunnen  zien.  Ik  verzogt  derhalven  eenen  koopman,  mij  te 
laten  wéten,  wanneer  een  zijner  fchipperen,  welke  de  verëifchten  had  die  ik 

be* 
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begeerde,  weêr  vertrekken  wilde,  en  ik  was  naderhand  met  dengeenen ,   wel- n;llj  mij  bezorgde ,   volkomen  te  vréden.  De  heer  baurENFEiND,  die  gedu- 
rende  ons  verblijf  te  Kahira  niet  veel  buiten  de  ftad  ge  weeft  was,  befloot  mii 
op  deze  reis  gezelfchap  te  houden.  Wij  huurden  esenen  Janitfchaar,  en  Jmm 
met  dezen  en  eenen  bediende,  die  tévens  onze  kolt  zou  zijn,  den  3ofte„  a   ü 
i   762  weer  naar  Bulak.  Het  fcheepje  waarméde  wij  naar  Damiat  reisden ,   noemde 
men  Kandsje,  Wij  troffen  daarop  hetzelfde  gemak  aan,  dat  wij  op  het  vaartuig waarméde  wij  van  Rafchïd  gekomen  waren,  gehad  hadden. 
DtN  iaën  Maij  1762  waren  wij  des  morgens  vroeg  in  alle  ftilte  van  Bulak ver- 

trokken ,   zodat  ik  niet  eer  ontwaakte,  dan  toen  wij  reeds  een  paarmijlen  afge- daan hadden.  Ondertusfchen  had  ik  niets  daarbij  verzuimd ,   wijl  ik  dezen  weg reeds  gekomen  was.  Naderhand  zagen  wij  bij  den  zuidhoek  van  Delta,  waar 
van  ik  de  poolshoogte  bij  eene  andere  gelégenheid  al  genomen  had,  het  flot  te* Kahira  ten  Z.  Z.  O.  en  ik  bepaalde  dus  de  legging  dezer  plaats  zo  nauwkeurig als  men  het  ooit  in  de  aardniksbefchrijving  verwngten  kan.  De  Antbiers  nne 
men  dezen  hoek  Batn  el  bdkkara ,   en  geloven  volgens  eene  oude  overléverL 
dat  hier  in  de  heidenfchc  tijden  eene  groote  beeld  -   of  grenszuil  van  eenen  os  ge’ ftaan  hebbe.  Van  Kahira  tot  Delta  is  de  Nijl  zeer  breed  en  vol  eilanden  Van 
dezen  worden  eenigen,  wanneer  de  Nijl  het  fterkfte  rijft,  zomtijds  door  het 
geweld  van  het  water  geheellijk  weggevoerd,  en  naar  andere  oorden  verplaatft 
Dewijl  het  onderfcheid  tusfehen  het  hoogfte  en  laagfte  water  hier  zeer  groot  is’ zagen  wij  thans  veel  meer  eilanden  dan  in  de  maand  November;  wantin  Ma  ij was  het  water  zo  laag,  dat  wij  verfcheidene  reizen  met  ons  platbodemd  Ichip  aan 
den  grond  geraakten.  In  elk  dorp  aan  den  Nijl  zijn  des  nagts  wagters,  die  aan 
ftonds  waarfchouwen  moeten,  wanneer  er  een  roversboot  aankomt :   doch  in 
zommige  dorpen  zenden  de  inwoners  zomtijds  zelven  booten  uit,  en  diegeenen 
welken  des  nagts  befcherming  bij  hen  zoeken,  moeten  altijd  vrézen  geplunderd 
te  worden.  Wij  gingen  dezen  dag  bij  Tdhble  aanwallcggen,  doordien  onze  fchin 
per  bij  de  andere  dorpen,  die  wij  nog  zouden  hebben  kunnen  bereiken  niet 
zéker  agtte  te  zijn.  Ik  Helde  mijnen  quadrant  ten  eerften  aan  land  om  de  pools 
hoogte  te  bepalen;  maar  ik  vond  de  kruisdraaden  in  den  verrekijker  van  het  werk 
tuig  gebroken,  cn  moeit  derhalven  hetzelve  zonder  iets  uitgevoerd  te  hebben, weêr  inpakken. 

11  z   Denf 



<5o  REIS  naar  DAM1AT  en  weer  terug 

Den  Ma  ij  zeilden  wij  zeer  vroeg  van  Tahhle,  doch  de  wind  ftak  zo  fel 
op ,   dat  wij  bij  Mfidr  el  chddder  weer  aan  land  moeiten  gaan  leggen.  Ik  had  den 
verrekijker  weêr  verholpen,  en  kreeg  des  middags,  fchoon  niet  zonder  veele 
moeite  wegens  de  llerke  wind  en  ménigtevanftof,  waarméde  de  lugt  als  vervuld 
was,  den  afltand  der  zonne  van  het  toppunt,  en  berekende  daarüit,  na  de  ver- 

betering  van  het  werktuig  op  nieuws  te  Damiat  bepaald  te  hebben ,   de  pools- 

hoogte van  dit  dorp  of  vlek  300.  26'.  Des  namiddags  kwamen  wij  niet  verder 
dan  tot  Mm  el  attdr.  Tégen  den  avond  ging  de  wind  op  ééns  leggen ;   doch  een 
half  uur  daarna  kwam  de  ftorm  zo  fterk  uit  het  Z.  W.  als  hij  van  te  voren  uit 
het  N.  O.  geblazen  had ,   en  de  lugt  wierd  nog  meer  met  ftof  en  zand  vervuld 
Wijl  de  fchépen  op  den  Nijl  zeer  groote  zeilen  voeren,  en  de  fchippers  dezel- 
ven  niet  wel  wéten  te  regéren,  worden  er  zomtijds  fchépen  door  een’  wervel- 

wind ,   of  een’  onverwagten  ftorm  omgeflagen.  Wij  leiden  ons  bij  tijds  aan  land , en  waren  dus  in  zékerheid. 

Den  3ciün  Maij  gingen  wij  des  morgens  om  5   uuren  wéér  onder  zeil,  en  kwa- 
men nog  zo  vroeg  aan  de  ftad  Sifte,  dat  ik  er  des  middags  de  zonnehoogte  waar- 

némen  kon.  Volgens  deze  is  de  poolshoogte  dezer  ftad  30°.  42'.  VanSifte  tot 
aan  den  tak  des  Nijls ,   die  van  Kdhira  naar  Rafchïd  loopt ,   zijn  maar  6   uuren , 
en  hier  is  men,  volgens  de  rékening  van  de  fchippers ,   te  hal  ven  wége  van  Kahira 
naar  Damiat.  Deze  oord  behoort  aan  eenen  gewézen  Kis! ar  Aga  uit  Conftan- 
tinopel ,   die  te  Kahira  woonde ,   en  hier  zijnen  gevolmagtigden  ( Kaimakdn )   had. 
In  deze  ftad  heeft  men  drie  moskeen,  doch  alleen  op  twee  derzelven ziin  torens. 
Bovendien  is  hier,  gelijk  fchier  in  alle  dorpen  aan  den  Nijl,  een  Kubbe  of  Idein 

gebouw  boven  het  graf  van  eenen  gewaanden  heilige,  wiens  heiligheid  van  het 
gemeen  gewoonlijk  naar  de  koftbaarheid  van  het  gebouw  dat  over  zijn  graf  is 
gewaerdeerd  word.  Tot  de  coptifche  gemeente  alhier  rékend  men  omtrent  300 
huizen.  Deze  goede  lieden  nodigden  mij  hunne  kerk  te  zien ,   en  ik  vond  dezel- 

ve in  een  al  zo  flegten  toeftand  als  de  overige  kerken  dezer  natie,  welken  ikom- 
ftreeks  Kahira  gezien  had.  In  al  deze  kerken  zijn  de  vloeren  met  ftroomatten 
belegd,  en  doordien  dezen  zelden  opgenomen,  of  eens  fchoon  gemaakt  worden , 
kan  men  zig  gemaklijk  verbeelden,  dat  de  vloojcn  bij  de  hitte  dezer  geweften, 
hier  menigvuldig  voorttélen.  Een  goed  aantal  van  dezelven  kwam  bij  mij  huis- 
vefting  zoeken.  Nademaal  de  Copten  gedurende  den  godsdienft  ftaan  blijven., 

en 
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e"  d,t  voor  veeIen  zeer  laftig  is;  leunen  eenigen  op  krukken.  Ten  dien  einde 
Vlnd  men  cene  groote  ménigte  houten  krukken  op  den  vloer  leggen  en dit  maakt  in  het  oog  van  eenen  Europeer  juift  ook  geen  fraai  cieraad  in  eene 
Kerk.  De  fchilderijën  der  Copten  zijn  in  ’t  algemeen  flegt.  Mij  Raat  voor  in 
eene  kerk  te  Mafr  el  atïk ,   Christus,  de  jongvrouw  maru  en  andere  heiligen 
allen  te  paerde  gezien  te  hebben.  Misfchien  dat  de  Copten  het  voor  te  wan- 
voeglijk  houden,  deze  beroemde  perfoonen  op  ézels  te  laten  rijden,  omdat  zij  zel- 
ven  te  Kahira  niet  anders  dan  op  ézels  mogen  rijden.  De  dorpel  in  de  kerk  te 
Sifte  was  het  eenigfte  Ruk,  dat  mij  wel  beviel;  want  deze  fcheen  weleer  eene 
vrij  fratje  marmeren  beeldzuil  van  een’  griekfchen  bouwmeefter  geweeft  te  ziin  Aan 
de  ooftzijde  van  den  Nijl,  en  regt  tégenover  Sifte,  legt  Min  Gbrammer,  eene ltad,  waarin  men  6   moskeen  en  eene  coptifche  kerk  vind.  Men  weet,  dat  de 
fmalle  torens  (Minarè')  aan  de  moskeen  allen  rond  plégen  te  zijn  •   doch  de toren  te  Miet  Ghrammer  alléén  is  vierkant ,   dus  veelligt  eertijds  een  klokkentoren 
>   an  eene  kerk  geweeft. 

Het  is  voor  de  fchépen  die  van  Kahira  komen  een  groot  behulp,  dat  zij  des nagts  gemeenlijk  wmdiWte  hebben;  want  dus  kunnen  zij  in  den  tijd,  als  de  wind 
by  d*S  ult  het  noorden  waait,  des  nagts  met  den  ftroom  drijven,  wanneer  zii 
zig  bij  zulke  dorpen  bevinden ,   daarze  in  zékerheid  zijn,  of  zo  fterk  zïm  dar  zii 
van  de  rovers  niets  te  vrézen  hebben.  Wij  konden  dezen  namiddag  ook’niét  rei- zen  wegens  den  noordenwind;  maar  deze  tégen  den  avond  zig  gelegd  hebbende voeren  wij  met  den  ftroom,  in  gezelfchap  van  twee  andere  fchépen,  van  Sifte  af! Wij  hadden  nauwlijks  ééne  mijl  afgedaan,  als  wij  een roversboot  regt  op  ons  za- 

gen aankomen;  welk  egter  weêr  afdeinsde  zodra  wij  ons  fchietgeweer  horen  lie- 
ten. Naderhand  zagen  wij  nog  verfcheidenc  kleine  booten  onder  boomen  en agter  kleine  eilanden,  die  onze  fchipper  ook  voor  rovers  hield;  doch  geen  van allen  waagde  het  ons  aantetaften.  Den  volgenden  dag  zagen  wij  verfcheidene vlotten  beftaande  uit  potten  en  kruiken,  die  uit  Opperëgipte  ]ierwaprfi  , 

koop  gebragt  wierden.  Tot  zulk  een  vlot  zijn  zo  veele  potten  onder  zeer ligt  palmhout  aan  malkanderen  gebonden,  dat  ha  40  tot  70  voeten  w 
omtrent  een  derde  of  de  helfte  zo  breed  word,  en  dit  word  door  <S  of Vli’eden befherd,  die  zig  in  plaats  van  riemen  alleen  van  takken  van  boomen  be. 

^   ̂   die* 



6i REIS  naar  DAMIAT  en  weer  terug 

dienen  (   ).  Deze  lieden  hebben  er  hunne  geheele  keuken  en  huishouding  op en  zegt,  dat  zij  ook  koftbaare  waaien  in  hunne  potten  hebben:  doch  dit  is 
niet  zeer  waarfchijnhjk ,   dewijl  zij  daarin  niet  wél  bewaard  zouden  zijn  ■   want 
et  water  dringt  zo  flerk  door  deze  potten,  dat  zij  dikwijs  genoodzaakt  zijn  het ei  uit  te  fcheppen.  Deze  lieden  wéten,  naar  men  zegt,  zig  zeer  wél  met 

flmgers  tegen  de  rovers  te  verdédigen.  Als  zij  hunne  potten,  en  dus  hun 
fchip  verkogt  hebben,  kéren  zij  te  voet  naar  Opperëgipte  teru»  Verders zag  ik  dezen  dag  niets  merkwacrdigs,  dan  de  Rad  Man  Jura,  bij  welke  loof 

wijk  de  IX.  gevangen  gemaakt  wierd.  Zij  kwam  mij  grooter  dan  Damiat  voor  ' 
f   ^degter  geen  gelegenheid  ze  van  naderbij  te  zien,  dan  in  het  voorbij  zeilen’ n   en  armdesNijls,  welke  van  hier  naar  den  Babeireloo^t  is  een  muur  opgemet- 
f   d’  te  pletten,  dat  geen  meer  water  daarheen  kome,  dan  men  ter  bewa- tcrmge  der  omleggende,  en  bijzonder  in  rijft  zeer  vrugtbaare  landerijen  van  noden heeft  Wij  waren  Manfüra  éven  voorbij,  als  de  wind  zig  naar  het  noorden draaide,  en  ons  noodzaakte  aan  land  te  leggen.  Hierdoor  kreeg  ik  gelégenheid 
de  poolshoogte  omtrent  eene  halve  mijl  ten  N.  N.  O.  van  de  Rad  te  némen  en 
volgens  deze  is  ze  te  Maniura3i#.  3'.  Den  5^  Maij  zagen  wij  op  onze  verd’re reis  tot  Damiat  niets ,   dat  zou  verdienen  aangemerkt  te  worden ,   dan  omtrent 
20  fchépen  met  bijen  geladen.  De  Sandsjak  van  Manfüra  had  met  meer  dan  40 
Haven  en  dienaars  zijn  léger  tuilchen  de  dorpen  Bédoui  en  Kafr  Bédoui  op-efla gen,  om  den  bijëntol  te  heffen.  Elke  fcheepslading  rékende  men  oP  200 korven,  en  alzo  waren  er  in  de  20  fchépen  omtrent  4000  korven  met  bijen 
Elke  korf  had  ongeveer  3   voeten  lengte,  en  1   voet  middelijns.  Zij  lagen  allen horizontaal,  en  de  openingen  waren  aan  de  einden. 

De  Rad  Damiat  is  niet  minder  voortrellijk  tot  den  koophandel  gclégen  dan 
Rafchid ;   want  al  de  waaren  die  van  Sirië  en  de  omleggende  landen  naar  Kahira 
gaan,  of  van  daar  terugkomen,  moeten  hier  voorbij,  daarenboven  word  hier 
een  groote  handel  in  rijft  gedréven ,   die  hier  omftreeks  gebouwd  word.  Niet- 

tégen- 

1   Norden  heeft  een  dergelijk  visfersboot  op  zijne  32  tafel  afgebeeld. 
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^genftaande  dit  alles  vind  men  in  deze  ftad  &> 

zelfs  niet  eens  europifche  munniken ,   daar  hier  LnhT™  f™Plfehen  kooPman> 

oofterfche  Chriftenen  wonen,  die  zm  met  de  roomtr?6^1*®611  andere 

De  Franfchen  hadden  eertijds  te  Damiat  ook  eenen  Conful^  Zc^enT^ 
Kném  *'**“*  ,nWonere  "Wh  te  befpeuren,  dat  de  Europee»  te  veel 

geenen '   die  VW>1  C   ®otommedaanfche  vrouwen  kregen ,   vermoordden  zij  al  de- 

op  b e":,  t   l   m“  dC  VlUgt  niet  k0nd“  tedden,  en  zcdert  *n  tijd  mag  hier  , 

tn  tt0Ke:m”Sj  ™   Frankrijk’  «O  een  fmnfche  fchipper  amr  land 

magtigdëtiten  ;   >   1   'aS  “   Damiit  te  verrifite“  heeft,  alles  doorgevol. 
EvX,  '   e"’  ™   Ziinen  handd  boord  op  de  reede  driivon 

tatrpetrt  franrd’e  fChiPPerS  fa  de  fed-  kon  2 

de  gemelde  .eéeurdt  “éT*  ;mmers  "«**».  welken  zig  bdralven 

en  uit  dien  hoofde  ’   °°k  de  k,'u,lloS«n  te  binnen  brengen  , 

dat ,   ingeval  zij  hiefép  dj 'i™  e   "   r™  f'  Eur0peërs  z,i"-  Zij  verzekerden, 
A,*e2aM: 

eg  n,  noch  hulp  van  hem  zouden  te  wagten  hebben.  In  plaats  dat  nmn  m 

wij  geheel  on  de  V ,   °WrMk  °Ver  het  ̂ derkleed.  Dewijl 

inwoners  fpréken  feonden^br  ft  Gedwaren>  en  ook  reeds  
een  weinig  met  de 

zonder  vee  van  7   ,   T   ̂    ̂    “   de^  *ad  geruft  door, 
meVicw  T   g   meen  te  dUgtGn-  Ik  had  aanbevelingsbrieven  aan  een’ 

Lnzitlb7°Pman’  3,5  °?kaan  een’  Itaüaan ;   welke  in  zijne  jonge  jaaTn  een 

wéder  in  zijn^iTan^hld'kïn  Wégen®  zijne  fchuJden  niet 

te  maken;  nTr  f°rtUin  in  Eg^e 

lukkig  agten  eene  bediening  bij  den  tol  te  Damiat  tebek  ’   ̂    h^m0efl:  zig  §e- 

ondertuflehen  zeer  wél,  waaifchijnlijk  e^ter  niet  v   0men*  leefde  hier 

voornaamlijk  door  zijne  correspondentie  met  de  Europeörf'  wantT^  ’   **** 
het  vervoer  van  al  de  waaren  die  dezen  over  Dami  ft  "   j   hjJ  bezorSde 

aan  hom ,   wanneer  zij  hier  anderzfe  *,  te  verrigten  ittoontzig 
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dus  nog  altoos  zeer  gedienffig  en  vriendlijk  jegens  de  Europeërs ,   niettégenflaan- 
de  hij  reeds  zedert  veele  jaaren  een  Mohammedaan  was.  De  gemeene  renega- 

ten plegen  anders  gemeenlijk  grooter  vijanden  der  Europeëren  te  zijn,  dan  de geboren  Mohammedaanen. 

De  Rad  Damiat  legt ,   volgens  mijne  waarnemingen ,   |   mijl  noordlijker  dan  Ra- 

fchid,  naamlijk  op. 31».  25'.  poolshoogte.  Zij  is  omtrent  2   duitfche  mijlen,  en dus  ook  een  weinig  verder  van  de  middelandfche  zee  gelegen ,   dan  de  gemelde  Rad 
aan  den  anderen  arm  des  Nijls.  Het  land  flrekt  zig  alzo  op  de  ooRzijde  van  Egipte 
verder  naar  het  noorden ,   dan  op  de  weflzijde.  Volgens  het  berigt  van  eenen  fchip- 
per ,   die  de  kuft  tuflchen  Damiat  en  Rafchïd  dikwils  bezogt  had,  is  Cap  Brulos 
omtrent  ééne  of  i|  duitfche  mijl  noordlijker,  dan  de  beide  groote  monden  van 
den  Nijl.  Men  fchat  den  afRand  dezer  beide  Réden  regtüit  door  Delta  op  rj 
of  2   dagreizen ;   doch  deze  weg  was  zedert  eenigen  tijd  wégens  de  rovers  geheel onzeker.  Aan  de  weRzijde  van  den  vloed ,   van  Damiat  af  noordwaard  tot  aan  den 
mond  van  den  Nijl ,   en  naai-  het  weflen  tot  Brulos ,   is  overal  fijn  zand ,   en  uit 
dien  hoofde  de  grond  onvrugtbaar.  Te  Damiat  zag  ik  in  ’t  geheel  geen  fpooren 
van  eenen  ftadsmuur;  vcelligtis  dezelve  ook  na  ’t  jaar  648  der  Iledsjera ,   als  hij 
volgens  het  verhaal  van  abulfeda  afgeworpen  wierd,  niet  weer  herbouwd.  Maai- 

de plaats,  alwaar  de  Nijl  met  eene  kéten  zou  gefloten  geweeflzijn,  fchijnt  nog kenbaar  te  zijn;  want  aan  de  noordzijde  binnen  de  Rad,  is  een  oude  toren,  de 
vloed  is  hier  niet  boven  de  honderd  voeten  breed,  en  tégenover  aan  de  weR- 

zijde des  oevers  ziet  men  nog  de  fondamenten  van  een’ dergelijken toren,  waar- 
van alles  wat  boven  den  grond  was ,   reeds  weggenomen  is. 

Het  zou  voor  mij ,   aangezien  den  korten  tijd  dien  ik  te  Damiat  was ,   onmo- 
gelijk, en  daai ënboven  ook  gevaarlijk  geweeR  zijn,  indien  ik  de  legging  van  al 

de  flraaten  dezer  Rad  op  eene  kaart  had  willen  brengen.  Evenwel  nam  ik  de 
lengte  dei  maiktRraate,  welke  de  gantlche  Rad  doorihijd ,   insgelijks  den  geheelen 
omtrek  der  Rad  in  fchréden,  en  maakte  hiernaar  de  grondtékening  op  de  VII  ta- 

fel. De  heer  baurenfeind  tékende  het  gezigt  dezer  Rad  op  de  VIII  tafel.  Het 
land  omflieeks  Damiat  is  vol  kanaalen  om  de  veele  rijflakkers  te  bewateren.  Het 
water  is  hier  niet  diep ,   en  om  die  réden  gebruikt  men  er  andere  waterwerktuigen 
dan  te  Kahira,  alwaar  het  van  eene  grootere  diepte  in  de  hoogte  moet  gebragt 
worden.  De  talletters  op  de  kaart  van  de  Rad  Damiat  tonen  de  legging  van  de 

vol- 
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aa"  :   ’?  ET  °Udf.  t0ren  met  een  gefchonden  arabifch  opfchrift. 
vpn  d   éken,ng  Van  de  2   verdieping  des  torens.  2)  WciniFe  overbliifzels 
Van  een  oud  paleis.  <0  Eene  kerk  door  de  Mnba,™  j   J   .   §   (Mijt zeis 
anrW,  „.  .   M onammedaanen  in  eene  moskc  ver- 

anderd. Hier  is,  naar  men  zegt,  nog  veel  fchilderwcrk  van  de  tilden  der  CrL 

SuMn  tel  o!  f   ^ 5)  BegraafPlaatzc"-  <0  Eene  moské  door  eenen 

word  0j  r)U  'i  7),  ,e  PIa’dtS  El  mnfchie‘  8)  De  plaats  waar  het  vee  geflagt 
~   io)  «o  i   s 

“   ia  r5omnof  -   “ne  reis  ™ 
i   20 «   *   RafcS^t:;  rx 

te  kunnen  helpen™  Doof-  ““  b°0t  gereed  om  de  vreem*  Chippers 

^aocMemee^~S:fr^^r 
ze  kuit, meer  dan  eene miil ver  van  winnjL  .   .   ,   6   VdLCT  UP  ae- 

Nijlarm,  en  350  dubhcldefohr  '■H.t  t   Aan  de  ooftzijde  van  dezen 

kÊ7  -   ’   ~nde  reizigers 
zo  lei  k   aanwaft,  als  cemge  fchrijvers  hebben  willen  beweren)  legt  een  oud  bas 

“   sas  vs - ssr:  Tr  ̂ -1 
-   “to‘  “  

 “   “ 

nen  die  bil  ons  waren &   mCn  ZCgt’  Ult  Vrees  voor  Ipookcn.  De  Mohammedaa- 

wij  aldtraekot  déde”reed^n  gebed  als  wij  het  kafteel  naderden ,   enzodra 

ken  gerU  ^Dcd  weer  op  de  groote  fluk- 

wêer  regtdoor  met  hen  mar.  w   r 1   ■   J   egSen.  Aanftonds  daarop  moeft  ik 

gezien  te  hebben.  Ditisdecenigile  maalot  rnktt!  ’   ,.Z°ndei]  hot  Afteel  van  binnen 

nen  heb  gezien ,   die  bevreesd  voor  fpooke^wtren' T   ̂    *   Moh‘lmmedaa- 

nooit  iets  daarvan  gehoord.  Een  weinig  verder  zuidw-  7   Anhm’s  heb  ik 

Ni]l,  en  75  dubbelde  fchréden  van  den  oever  i-  Zl  aan  dc  weilzijde  van  den 

teel,  ’t  welk,  volgens  een  opfchrift  bij  het  zeht  "•  ZOgenaamde  nieuwe  kas- 

dus  maar  59  maanejaaren  oud  is.  De  gedaante  Z   h?tJaaf 1116  Sebouwd>  en 

men  uit  de  grondtékening  A   en  de  aftékenW  R   ""  dlt  gebouw  is  ™d,  gelijk 
b   drcckening  B   op  de  IX  tafel  ziet.  Benéden 

is 
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is  eene  ronde  batterije  met  twee  metaalen  en  drie  ijzeren  ftukken  gefchut.  In 

de  2de  verdieping  van  het  gebouw  lagen  nog  5   andere  kleine  metaalen  ftukken, 

doch  zo  digt  bij  malkanderen,  dat  zij  niet  te  gelijk  kunnen  gebruikt  worden.  Dit 

kafteel  is  nog  bewoond.  Verder  zuidwaard  en  aan  de  weftzijde  des  Nijls  is  nog 

een  oude  toren ,   doch  zo  vervallen  en  zo  min  bewoond  als  die  in  Damiat.  Aan 

de  ooftzijde  van  den  vloed  bij  het  dorp  El  kóli ,   zijn  4   oude  vervallene  batte- 

rijen van  omtrent  20  voeten  hoog.  Op  ééne  derzelven  legt  nog  een  oud  kanon 

op  eene  gebrokene  afuit,  en  andere  oude  flangftukken  geheel  van  de  roeft  ver- 

teerd leggen  in  een  klein  gewelf. 

Ik  heb  reeds  in  mijne  befchrijving  van  Arabie,  bladz.  396  melding  gemaakt 

van  het  mcir  Babeire,  dat  zig  van  Damiat  ooft  waard  tot  digt  bij  Ghdffa  uitftrekt, 

en  wégens  de  berigten ,   die  men  bij  oude  fchrijvers  er  van  vind  merkwaerdig  is. 

Hier  zal  ik  nog  aanmerken ,   dat  men  op  eenigen  van  deszelfs  eilanden  hier  en 

daar  merktékens  van  oude  ftéden  vind.  Onze  huiswaerd  had  voor  eenige  jaa- 

ren  een  boek  met  europifche  letters  (eigenlijk  met  hem  onbekend  fchrift ,   want 

de  Oofterlingen  houden  alle  hun  onbekende  boeken  en  opfchriften  voor  europi- 

fchen)  en  eenige  wel  bewaarde  fteenen ,   die  in  eene  ijzeren  kift  op  een  dezer 

eilanden  gevonden  was,  voor  cenen  franfehen  fchipper  gekogt,  en  men  brengt 

nog  dikwils  griekfche  en  romeinfche  munten  van  hier  naar  Damiat.  De  puin- 

hoopen  van  Sifutdnis  (veclligt  Tanis,  waarvan  de  ééne  uitwatering  van  den  Nijl 

den  naam  bekomen  heeft ,)  ontdekt  men  niet  ver  van  de  middelandfche  zee ,   bij 

een  dorp  Mat  ars.  Men  fpreekt  zeer  veel  van  de  overblijfzels  dezer  ftad ;   doch 

niemand  van  degeenen  ,   die  ik  gefproken  heb ,   hadze  gezien.  Eene  reis  te  land 

van  Damidt  derwaard  en  terug  kan  men  in  drie  dagen  doen ;   maar  zulk  eene  reis 

is  wégens  de  rovers  niet  minder  gevaarlijk  dan  het  de  togten  op  den  Babeire  zijn ; 

want  de  bewoners  van  dien  afgelégen  oord  zijn  gedeeltelijk  onaf  hanglijk  en  armoe- 

dig ,   en  laten  de  reizigers  niet  gaern  met  alles ,   wat  zij  bij  zig  hebben ,   weêr  terug 

kéren.  De  ftad  Dimfcb'n ,   waar  zeer  veel  lijnwaat  gewéven  word ,   legt  Z.  O.  ten  Z. 
van  Damiat.  Bilbais  is  nog  tégenwoordig  de  naam  van  eene  bekende  ftad;  men 

kon  mij  egter  derzclver  legging  niet  met  zékerheid  bepalen.  Er  zijn  aldaar,  zo 

wel  als  te  Tambül ,   eene  dagreize  van  Manfüra ,   nog  veele  oudheden  (*). 

(*)  Granger  zag  de  puinhoopen  Tbmuis  en  Batte  4   lieues  ten  ooften  van  Manfüra. 
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‘Ik  had  wel  gewenfcht  voor  dat  ik  dezen  oord  verliet ,   de  overblijfzels  van  Ta- 
nis>  insgelijks  de  ftad  Dmifchle  en  Mdnfale ,   te  zien,  en  te  fcheep  op  den  Ba • 
faire  naar  Manfüra  tc  gaan.  Doch  deze  reizen  waren  te  gevaarlijk,  dan  dat  ik 
mijne  werktuigen  op  dezelven  zou  gewaagd  hebben,  voornaamlijk  wijl  deze  maar 
eene  bijreis  was ,   en  de  voornaamfte  reis  naar  gelukkig  Arabic  ons  nog  aanftaan- 
de  was.  De  heer  baurenfeind  en  ik  gingen  alzo  den  I2<len  Maij  wêer  vanDa- 

miat  naar  Kahira  terug.  Naardien  ik  op  de  heenreis  een  genoegzaam  aantal  waar- 

nemingen van  de  poolshoogten  bekomen  had,  nam  ik  alleen  nogmaals  de  bogten 
van  den  Nijl  volgens  het  compas  in  agt,  nevens  de  naamen  en  den  afftand  der 

dorpen ,   om  mijne  eerfte  aanmerkingen  volkomen  te  maken.  Wij  hadden  zulken 
voordéligen  wind,  dat  wij  ons  reeds  den  15^11  Maij  wéder  te  Kahira  bevonden. 

AANMERKINGEN  wegens  de  REISKAART  tusschen  RASCHID, KAHIRA  en  DAMIAT ,   op  de  X   tafel. 

Egipte  is  al  volgens  de  oudfte  ons  bekende  gefchiedniflen  een  volkrijk  en  ver- 
maard  land  geweeft,  waarvan  ook  vervolgens  dikwils  in  de  oofterfche  ge- 

fchiednis  melding  gemaakt  word.  Het  verdient  derhalven  bovenal ,   dat  de  Aard- 
rijksbefchrijvers  de  moeite  némen,  dit  land  in  zijnen  tégenwoordigen  toeftand  te 
léren  kennen,  nademaalmen  de  oude  befchrijvingen  van  Egipte  zéker  nooit  vol- 

komen verftaan  zal,  ten  zij  men  eene  gegronde  kennis  van  het  laatje  verkrégen 
heeft.  Men  heeft  wel  reeds  eenige  met  grootc  kundigheid  uitgewerkte  kaar- 

ten van  dit  land;  maar  ik  weet  niet,  of  zelfs  diegeenen,  aan  welken  wij  dezel- 
ven verfchuldigd  zijn,  de  narigten  waarvan  zij  zig  bediend  hebben ,   wel  altijd  voor 

waarfchijnlijk  genoeg  hebben  kunnen  houden.  Ik  u-ift  niet  dat  onder  de  mén' 
vuldige  reizigers,  die  in  Egipte  zijn  geweeft,  iemand  zulke  goede  kaarten  van 
dit  land  uitgegéven  had,  als  de  p.  sicard,  en  de  kap.  korden,  en  beiden  ont- 

brak de  gelegenheid  om  dezelven  door  fterrenkundige  waarnémingen  in  orden  te' brengen.  Nogthans  zijn  de  waarnemingen  der  poolshoogte,  vooral  in  Egipte 
voortreüijke  hulpmiddelen  ter  vervaerdiginge  van  aardrijkskundige  kaarten.  De 
merkwaerdigfte  plaatzen  leggen  allen  aan  of  ten  minften  niet  verre  van  denNiil 

I   2 
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ea  deze  loopt  genoegzaam  eensftreeks  van  het  zuiden  naar  het  noorden.  Men 
vjnd  dus  den  affland  der  plaatzen  uit  derzelver  verfcheidene  poolshoogten  met mm  ei  moeite  zo  nauwkeurig,  als  menze  immer  door  meetkundige métinsen  zou kunnen  bepalen. 

Wanneer  men  van  eenen  reiziger,  die  zig  gemeenlijk  maar  een’ korten  tijd  in 
Rgipte  ophouden  kan,  eene  vollédige  kaart  van  het  gantfche  land  wilde  verwag- ten,  zou  men  te  veel  eifchen:  ook  zou  men  niet  veel  winnen,  wanneer  deze 
eene  oude  kaart  copieerde,  en  er  verbeteringen  bij  voegde;  want  dit  zou  den  ge- 

leerden flegts  vcele  moeite  veroorzaken,  om  te  onderzoeken,  of  niet  miffehien 
et  ongmeele  door  eene  copije  meer  verminkt  zij  geworden,  dan  de  gewaande 
ei  e   ermgen  waerd  zijn.  Daarom  heb  ik  alleen  enkel  mijne  reiskaart  willen  gé- 

ven, en  de  gronden  aanwijzen,  waarnaar  dezelve  vervaerdigd  is.  Op  andere  kaar- 
ten zal  men  reeds  meer  kanaaien,  vloeden  en  meiren  ontdekken,  dan  op  de  mij- 

ne. De  Scherif  ed  dris  geeft  ons  in  zijne  Geögr.  Nub.  berigt  van  verfcheidene 
groote  vloeden,  die  men  waarfchiinlijk  nog  kan  aantreffen,  en  de  Egiptenaars 
zelven  hebben  mij  verzékerd ,   dat,  voornaamlijk  als  de  Nijl  hoog  is  ,'men  nog eene  groote  menigte  kanaaien  en  kleine  zeeën  vind,  die  door  mij  niet  aangemerkt 
zijn.  Niettégenftaande  dit  alles  heb  ik  egter  op  mijne  kaart  niets  willen  aandui- 
,C!V  danJlCtgeen  ik  zeIve  oF  van  zu]ken  die  het  land  kenden,  gehoord hebbe  Wanneer  alle  reizigers  zo  handelen,  zal  men  het  beft  oordelen  kunnen wat  elk  ter  %   erbétennge  der  nieuwe  aardrijkskunde  toegebragt  heeft  IJ-  heb  in 
Eg,pte  jmft  geen  andere  reizen  gedaan  dan  op  den  Nijl,  ikgeloo'r  'L ik  den  loop  tier  beide  voornaamfte  armen  van  dezen  vloed,  van  Kahira  aftorn 
e   middeUndfche  zee,  en  de  legging  der  (léden  en  dorpen  aan  denXn  “ keurig  bepaald  heb,  als  menze  tot  nog  toe  uit  andere  reisbefchrijvingen  niet  kent 

Miflchien  hebben  in  ’t  vervolg  reizigers  gelegenheid  andere  gewellen  van  Egipte doortereizen ,   en  ook  reiskaarten  daarvan  te  léveren.  o   l 

in  tre ““3“!  ’   ESir  k0men  ’ Vee%t  ge”  8eI^en hebben , 

de  Copten,  welken  in  R   Trt  ’   ̂   **  208tenvric»“''*ap  te  maken  met 

mene  lijftente  bekomen  van  de  naanl  Tn 'aï  de  itorpTn’,  &   'Znénl^n 
toebehoim  Ik  heb  mij  van  deze  gelégenheid  zelve  niet  bediend;  waarover  ik 

mij 
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Zal  kunnen  veröntfchuldigen,  wijl  de  kaart  van  de  groote  ftadKdhira  mij  niet 
alleen  veele  bézighcden  verfchafte,  maar  ik  ook,  als  een  aankomeling,  dikwils befchroomd  was  onder  de  inwoners  veele  vrienden  te  zoeken,  en  naar  alles  te Vernemen.  Als  elke  reiziger  zig  maar  bemoeit  nauwkeurige  aardrijkskundige  na ngten  van  eemge  diftriéten  te  géven ,   dan  zal  men  eerlang  ftoffe  hebben  tot  eene  vol 
lidjge  bcfchrijving  van  het  kater  Egipte,  en  dan  zal  het  in  Europa  ook  aan  geen geleerden  ontbreken,  dieze  verzamelen  en  volkomene  kaarten  van  deze  landen leveren. 

dat  het  moediib  7"  de  voorréc,en  voor  de  bcfchrijving  van  Arabi'ë. aangemerkt , dat  het  moeilijk  zij ,   de  vreemde  naamen  der  Héden  en  Hnrivm  1   •• 
“   nog  moeilijker  in  eene  vremnde  raaf „aar 

ben  of  h   w   U'tfrk  hOOIt  ™   Keden>  dic  ecnen  v«fchiUenden  tongval  heb- ,   f   hetgeen  al  zo  etg  is ,   die  hunne  moedertaal  flest  Ibréken  TTir  v 
“   *   *   "f™  Va"  *“**  «N».  naat  ̂    ̂1= perfoonen  zomüjds  geheel  vcrfchillende.gefchrévcn.  Om  dus  de  e«e  amWfthe naamen  van  de  (léden  e„  dorpen  i„  Egipte  te  bekomen,  „eb  ft  te  KaMm  t dat  .k  reeds  al  de  naamen  met  europifche  letters  op  de  reis  opgetékend  had!  dei zelven  nogmaals  van  eenen  arabifchen  fchrijver  volgens  de  taalüitfpraak  der  lie 

den  d,e  verzeld  hadden,  laten  fchrijven.  Hierdoor  hoo  ikÏ na  ‘   „ 

de'^abifcl I'’ell,tn|  fprmk  fChrijVen ’   ingevaI  mcn  W   m2en,n datftTOOr 

Evm  dr°~ 

b?rr ,   zi6 p,  che  etteren  naar  het  gehoor  opfchr(ve„.  De  Arabiers  fchdjven  de  hun  "   ei bekende  „mmapropm  (ogen  naamen)  veeltijds  zonder  puneSen  „r  !■,“  T bij  het  affchrijvcn  vergeten ,   of  verolaar  fl-  d   u   i   ■   1 1   of  zij  worden 

vreemdeling  ze  regt  lézen,  en  alzo  een  vertal^  datea> 

men  altijd  treffen  kan.  Ik  zal  hier  eenige  naamen^  '   ’   ™   Chj®"Jzc  dczer 

bifchen  aardrijksbefchrijver  ontmoet ,   en  waarvane  n’  ei"  me"  ̂    nU" 

Zijn  geworden,  dat  iemand,  wien  de  arabifchè  CoMm f   f   “ Verbafter<l 

geheel  niet  wéér  onderfcheiden  kan.  * J   ’ZC  'J1'lbekcri‘  ,s,zc lnliet 

13  to 
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dpronglijk. In  de  overzetting. In  mijne  lijst. 

kLy*  j Damiat Damiat  of  Drnnidt. 

Faresker Fereskur. 

Seremfab Serimfdh. 

^Lüi^ 

Serencas Scberinkds. 

\.Aj.b Tucha Talcha. 

^ap.sa.J}  jii 
Nafc  al  hagiar Nuds  el  bdhhr. 

i/-W- 

Giuger Ghogbar. 

^   wsj  LaU
£  X 

Moniat  ajfas Miet  affds. 

*völA*S;5i Thobania Et  tdbame. 

De  ftad  Semennud 
Samanüd. 

t>^.A^AU 

Semennud Miet  Samanüd. 

Gerah 
Dsjerdbb. Butfir 
Abujir , 

Ui Banna Bennha. 
Moniat  Bedr Miet  beddre  halaue. 

Sabra Scbübbra  el  Jemen. 

^Laaau Sanbat Sunbdd. 

^jMAAU/
4t) 

Damajis Demfis. 

La*w\  «A.Oo Moniat  Ama Miet  Ifchne. 

OjiLa. 

Hanut 
Hanüd. 

u^V<j 

Dacarcus Dacadüs. 
Ü.Aa^ 

Moniat  Racaba Sifte. 
i^A//0 

Moniat  Amr 
Miet  gbrammer. Saharafl Sdbradsj. 

&y~* 

Moniat  el  harun Miet  el  harun. 

VJi/2 
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In  ’t  oorfpronglijk. 

Üaa/9 

V***A'\ 
W   • 

«•  .♦. 

U/**« 

^lkai5\  kw* 

iU^A 

s-A^sa-JU^JV 

C>*k 

uUU 

ÏaSL’3 

4.  «V 

*l/-'!“*" 

*Js* 

XjS 

In  de  overzetting. 
Vazura 

Manbat  moetveelligt 

Moniat  el  hauca 

Hangiar  moet  veelligt 
Anzit 

Banna  el  aafal 

Gedua  moet  mogelijk 

Samairec  is  misfchien 

Antüha  moet  veelligt 

Moniat  el  aattar 

Moniat  el  aatü 

Salehia 

Tant 

Rafina 

Selfan 

Hercanie 

Tanfos 

Sciabra 

Om  dinar 

Dhorua 

Ach f as 

Sandiun 

Fm 
Malig 

Horais 

In  mijne  lijft. 
W irüra. 

Senith  héten. 

Mi  et  el  hauféht. 

Gangara  zijn. 

Atrib. 
Benha  dJJeL 

Dighu  zijn. 

Imfcherif. 

Abu  taudki  héten. 

Miet  el  attdr. 

£1  dtf. 

Salheie. 

Tant . 

Sufêti. 

Schalakdn. 

Ch  ar  akant  e. 

Bsüs. 
Schübbra. 

Om  dindr. 

Daraue. 
Ul  ach  f   as. 

Sendiun. 
Fue. 

Mehallet  malik. 

Dsjurcifch  enz. 
Het 
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Het  zou  den  lézer  misfchien  onaangenaam  zijn  geweeft ,   indien  ik  de  naamen 

van  al  de  Réden  en  dorpen,  die  men  aan  beide  de  oevers  van  den  Nijl  vind,  méde 

onder  de  aanmerkingen  over  mijne  reis  van  Rafchid  naar  Kahira  en  van  hier  naar 

Damiat  had  willen  aanwijzen.  Om  die  réden  heb  ik  zo  wel  de  naamen  als  de 

bogten  van  den  vloed  bijzonder  aangehaald ,   opdat  ieder  een ,   dieze  niet  begeert 

te  lézen ,   ze  overflaan  kan.  Anderen  daarëntégen  zullen  het  niet  ondienftig  ag- 

ten ,   dat  ik  de  geheele  lijft  hier  bijvoege ,   voornaamlijk  wijl  de  dorpen  op  zom- 

mige  pkatzm  zo  digt  bij  malkanderen  leggen,  dat  ik  eene  zeer  groote  kaart  zou 

hebben  moeten  maken ,   of  anders  dezelve  met  naamen  had  moeten  overladen ,   indien 

ik  ze  er  allen  op  had  willen  aanwijzen.  Ik  geef  hier  ook  de  reisroute  van  den  heer 

forskSl  van  Kahira  naar  Alexandrië  en  weer  terug,  en  ik  meen  daartoe  eenigzins 

geregtigd  te  zijn  ,   wijl  ik  dezen  mijnen  vriend  bij  zijn  vertrek  een  compas 

méde  gaf,  met  verzoek  van  al  de  naamen  der  dorpen,  die  hij  zien  zou,  en  der- 

zelver  legging  optetékenen ,   en  wijl  hij  na  zijne  terugkom!!  mij  deze  lijft  zelve 

ter  hand  gefteld  heeft.  Wanneer  men  te  eenigen  tijde  vanNéderëgipte  zo  veele 

narigten  magtig  word ,   dat  het  der  moeite  waerd  is  bijzondere  kaarten  daarvan  te 

ontwerpen ,   zo  zal  dit  alles  met  nut  gebruikt  kunnen  worden. 

Aan  de  ooft-  Aan  de  weft- 
zïjde  van  zijde  van 
den  Nijl.  den  Nijl. 

Bogten van  den 
vloed. 

I 

Namen  der  fléden  en  dorpen  aan  den  arm 

des  Nijls  van  Damiat  naar  Kahira. 

El  kóli ,   een  klein  dorp  met  4   oude 

batterijën. 

Asbet  el  burdsj.  Hier  is  een 
tolhuis. 

Scbech  Durghdn. 

i Asbet  Karnume. 

Asbet  el  Idhhm. 

of  bLyou  Damiat  of  Dumidt. 

x-aSUav  Semanie. 
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Aan  de  ooft 

zjjde  van «en  Niji, 

7 

8 

Aan  deweft- 
zijde  van 
den  Nijl. 

9 
10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 17 

18 
19 

Bogten 
van  den 

vloed. 

z.  w. 

N.  W. 

z.  w. 
Iz.  z.  w. 
w.z.w. 

IW.Z.W 

w. 

s-Akil  Minie.  Hier  zijn  veeie  fabrieken 
van  fraije  handdoeken. 

«   Es  fchdara.  Van  hier  gaat  een 

kanaal  naar  den  Baheire.  In  deze 

ftreek  lag  veel  zout ,   dat  van  Kant  ar  et 

el  beda  herwaard  gebragt  was. 
x-stalaiM  Adlie. 

V-*-*"  Kafr  atbeidhha. 
Kafr Batêch, een  weinig  v.  d.Nijl. 

Bufldn.  Hier  lag  ook  veel  zout.  Van 
Bufldn  tot  aan  den  Baheire  is  een  uur 

gaans. 
Haurdni. 

Miet  esjcbiüch ,   een  uur  van 
Baheire. 

5 

6 

Z. z.  w. 
flM  Kafr  Juf  of. 

Z.  W. 

El  abedte ,   een  weinig  v.  d.Nijl.  . 

Kafr  abu  ddmi. 

yUJu,  Jó  Kafr  Slim  dn. Fereskür. 

_j ̂ 51  ̂ sS  Kafr  el  drrab. 
^aS  Kafr  Schenaue. 

.IjI  ̂    Scherabds . 
oA/o  Miet  abu  ghalib ,   een  veir. 

Z.  Z.  •   ,0/kui (/jJ*  Kafr  Miet  abu  ghalib, daarbij  een  eiland.. 

Z.  z.  w. 

w. 

K 

/ 
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zijde  van den  Nijl. 

20 

2   I 

22 23 

24 

2   5 

2   6 

27 

28 
29 

30 
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Aan  de  wed 
I   zijde  van den  Nijl. 

7 

9 
10 

1 1 

12 

Bogten 
van  den 
vloed. 

z.z.  o. 

Z.Z.  w. 

W.  t.  z. 

w. 

Es  faudlim ,   hier  is  ook  een  eiland. 
!Uu  .3  Berissh. 

“   * 

Dakdhhle. 

LS' 

«JUa.33^1^  el  chalids j 

W.  t.  N 

Z. z.  z.  o. 

iW. 
W.  t.  z. 
i3 

W. 

H 

ES 16 

z. N.Wt.N 

17 

W. 
18 

z. 
0. 

9^  Seru,  een  klein  kafleel. iTrt/r  elkadim . 

Ls^JI  Kafr  ettard  dsjedid. 

Dahriê. 
j-s-=A  Kafr  Achmed  Bédoui. 

13^33 

sukc  i/jJ’  Kafr  Schech  atteije. o*-*  Miet  el  choli. 

tóy.1  i   3^3  Garra  farrdh. 

xfilzj]  Zaatre. 

^.Lw  Serimfdh. 

«£>*^3  Achmadie . 
hl.uo  Bufdt  Kuramedvn.  Daarop  volden verfcheidene  eilanden. 

joO£=>  Gin  ga. Mehallet  Mifcbdk. 

o-o^  ScherUn ,   een  groot:  dorp. 

^^23x31  (/Jj4  Kafr  el  hdttabe. 
kyo  Miet  Taranês. 

Kafr  Dabdfi. 

sjzi  Bdddra ,   daarbij  een  eiland. 
Bédoui. 

./af
1 

32 



75 

K   AH  IRA  en  DAMIAT. 

A®«Ae  Ooft' Aan  c'e  wed- zijde  van 
den  Nijl, 

33 

34 

35 

36 

37 

38 39 

40 

4i 

zijde  van 
den  Nijl. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Bogten 
van  den 
vloed. 

w. 

z. 
Z.  t. 

z.  z.  w 

w. 

w.z.w. 

z.  w. 

z. 

Kafr  Bédoui.  Hier  is  een  klein 

eiland ,   om  ’t  welk  de  inwoners  ,van  de- 
ze beide  dorpen  onlangs  oorlog  gevoerd 

hebben. 

Dabdjl ,   niet  ver  van  den  Nijl. 

Kaft  el  baramun. 
Baramün. 

Tbauiie. 

Chiarie. 
Scbirinkds. 

idljo  Bidddle. 

^Lkic  Mi  et  Antar. 
Kolundsjü. 

He  Had  Mansüra ,   en  daarbij  een 

groote  arm  van  den  Nijl.  De  befte  rijft 
in  Egipte  komt  van  Manfale,  en  dus 
uit  deze  ftreek. 

esJjj  Talcha. 

Ghoghar.  Aan  dezen  oord  zegt 

men  is  veel  geld  begraven.  Veelligt 

zijn  hier  nog  puinhoopen  van  eene  oude 
Had  te  vinden. 

e>^  Mist  elwdrake. Schech  Ramadan  el 

moye. 

e>A/a  Miet  Beddre  chamis. 

y   » K   2 

/y 
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REISKAART  tusschem  RASCHID, 

Aan  de  ooft- zijde  van den  Nijl. 

l\. an  de  weft. 
zijde  van den  Nijl. 

Bogten 
van  den 
vloed. 

26 W.Z.W., 

27 

1 

4* 

z.  w.  L 

43 

28 

i 

(. 

44 z.  z.w.o 
45 

i. 

46 

29 

w. ZW.t.W 

30 

z.z.w. 

47 z.z.  w. 

31 

z.  t.  0. 

48 z. 

d*# 

k?U  Miet  Nabit.  Digt  daarbij  is : 

Jo\Si  Kamt  er  Uwifch  ,   eene  brug 
over  eenen  arm  van.  den  Nijl,.  die  bij 

Brulos  in  zee  Hort. 

Uwifch. 

’afr  Scheinêber ,   een  dorp  met  veele  dui- 

venhuizen. 

o*'9  Miet  Assas. Nuds  el  Bdhhr. 

Nucisel  Gheit,  een  weinig 

van  den  Nijl  gelégen. 

s\aA-vü  Smbucht. 

iLvfX^  faf  ivö/r  ettdbanie.  Van
  hier 

loopt  een  klein  kanaal  12  malaca  to
t 

Samanüd.  Hier  digt  bij  is  Me- 

hdllet  el  kbire ,   de  hoofdftad  in  Garbie, 

en  daarbij  een  kanaal  dat  geheel  Delta 

doorfnijd.  In  den  Nijl  is  een  groot  ei- 

land. 

Miniet  Satnanud  ,   eene  klei- 

ne Had  met  5   Minar  és ,   waarvan  eenigen 

torens  op  chriften  kerken  fchijnen  ge- 

weeft  te  zijn. Miet  en  nafdra. 

Dsjerrdhh. 

*.,.0 
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77 

Aan  de  ooft  |Aan  de  weft- ~,1Jde  van  zijde  van 
öenNiji.  I   den  N   ijl. 

49 

50 

51 

52 
53 

54 

55 

56 57 

58 

59 

60 

32 

33 

34 
35 

36 

37 

Bogten 
van  den 
vloed. 

W.Z.W- 

z.  w. 
z.  w. 
w. 
z. 

w. z.  z.  w. 

38 39 

40 

41 

^aa^sI  Abustr. 
jï)  e.yi  Miet  Abulbciri . 
Salamie.  , 

Miet  Biffu. 

Bennha. 

s^xX]  yM  Kafr  el  Mdndara. Mdndara. 

j'O'ï  Mi:#  Beddre  haldue,- 

LyU.J\  Schubbra  el  Jémene. 
\ Kafr  Schubbra  el  Jémene .. 

Miet  D   ernst s.  Daarbij  een 

eiland. 

Jol-j'V  Sunbdd. 

1   ̂ Mvi  c>a»9  X   Kafr  Miet  Ifchne.  Van 

"   hier  tot  aan  den  Babeire  is  eene  dag- 
reizen 

Miet  Ifchne. 

Z.  Z.W.  WU*3  jbS  Kafr  Naman  -   Daarbij  een 

eiland. 

jsó  Kafr  Dabür. Hanüd.  Daarbij  een  eiland. 

Z.  W. 

z.  z.  o. 

z.  z.w, 

z. 

Sarnaghe. 

Ddhtüre-. Dacadüs. 

aXi 
Sifte. 

s+2-  o-y»  Miet  ghrammer . 

L 

iüAtA^ 



REISKAART  tusschen  RASCHID, 

?* Aan  de  ooft 
zijde  van den  Nijl. 

6 1 

62 63 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

/ 

73 

Aan  de  weft- 
zijde  van 
den  Nijl. 

Bogten 
van  den 
vloed. 

42 
43 

44 

45 

46 

47 

48 49 

50 

51 

52 

■ 

z. 

z. Z.  t.  w. 

z. 

z.  w. 

z.  0. 

w.  t.  z. 
z.z.w. 
Z.  t.  w. 

z.  z.w. 

^.aS  Kafr  Dsjehanumme.  Daar- 
bij een  eiland. 

Elghreiik 

Ihidustf. 

^.4  ̂ .aS'  Kafr  Miet  el  As. rLsd\  Miet  el  Harün. 

A?  Kafr  d   Harün. Tafahna.  Daarbij  een  eiland. 

Kafr  Abuk  febe. 

^aA\  Es  fafên. 

sMua\  El  manfcbie. 
Kafr  Dimarddfchi. 

fA*  Kafr  Miet  el  dbf. 

^   Miet  el  dbft. Miet  eddarech. 

ff  Kafr  SchukU.  Daarbij  ei 
eiland. 

>AA  MJ  Senith. 

5   Miet  Be'rre. 

fó+As  Ifchbid.  Daarbij  een  eiland. 



KAHIRA  en  DA  MI  AT, 

79 
Aan  de  ooft.  Aan  de  weft- 

2ijde  van  zijde  van 
dei  Nijl.  den  Nijl. 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 
83 

Bogten van  den 
vloed. 

53 

54 

55 

56 57 

58 

59 

60 

61 

Z.  W. 
ZW.t.W 

z.  w. 

z.  w. 

W.Z.W 

w.z.w 

Miet  Drdde. 

\JL>£=>  Gang  ara. 
x3L/)j  Damalla.  Hier  tégenover  is  Taraet 

Mues ,   een  groote  arm  van  den  Nijl  wel- 
ke in  den  Bahetre  ftort. 

^sS  Kafr  EJfddie. 
j'siS  Kafr  Mues. Wav&ra. 

Tri  eb  of  Atrib. 

ek>  Batta. 
Benha  Af  al. 

^   Kafr  Dsjefdd. 
1 Abu  taudki.  Daarbij  een  ei- land. 

Ramle. 

Z.  O. 

z. 

groote  bogt 

Bahetre. 

ik*5\  Miet  el  Attdr. 

y.j.eèvM  Mfidr  el  chddr. 

Imfcherif. 
xXs^>  Tdhhle. 

.1  y.  Kafr  Tdhhle. 
Dlghue.  Hier  moeflen  voor  eeni- 

ge  jaaren  de  voorbijvarenden  tol  beta- 

len, indien  zij  niet  geplunderd  wilden 

worden.  Deze  is  waarfchijnlijk  dezelf- 
de plaats,  welke  de  p.  sicard 

L   a noemt. 
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REISKAART  tusschen  RASCHID, 

Aan  de  ooft-'  Aan  de  iveft- zijde  van  zijde  van 
den  Nijl.  den  Nijl. 

Bogten 
van  den 
vloed. . 

84 

85 

86 

87 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
69 

Z. 

z.  w. 
z.  o. 

z.z.  o. 

w. w.z.w. 

z.  z.  o. 

noemt.  Memoires  des  Misjïons  dans  U 

Levant  Tom.  II.  91. 

Kafr  el  dtf. 

Ifrfghe. 
Kafr  Karinejn.  Tufïchen 

deze  beide  dorpen  loopt  een  kanaal  naar 

Delta ,   welk  zig  naderhand  verdeelt,  en 

bij  Mehallet  el  Idbben  en  Safi  in  den  an- 

deren arm  van  den  Nijl  valt.  Dit  ge- 
deelte van  Delta  is  vol  dorpen. 

oA/o  Miet  Afif)  een  dorp,  ert 

kü?  Tant ,   een  klein  kaileel ,   leggen  op 
een  eiland. 

Ki  ad.  In  deze  ftreek  was  een  groo- 

te  ménigte  van  kleine  vogels,  die  hun- 

ne nellen  in  de  aarde  aan  den  fteilen  oe- 
ver van  den  Nijl  hadden. 

Habib ,   een  weinig  van  den  Nijl  afgelégen. 

Kafr  Regulat.  Daarbij  een  eiland, 

ioójc i/JiS  Kafr  Faraonie.  Van  hier 
loopt  een  kanaal  naar  Nadir  aan  den  an- 

deren  arm  van  den  Nijl. 

faS  Kafr  Seafi. 

ïksLw  Sakiet  abu  fchdara. 

BerfchümEt  tin.  Vanhier 

tot  Kdhira  zijn  zeer  veele  eilanden. 



KAHIRA  en  DAMIAT. 

81 

Aan  de  ooft  t   Aan  de  wefl-i  Bogten 
zijde  van  I   zijde  van  1   van  den 

den  Niji.  den  N ijl.  \   vloed. 

88 

89 

90 

91 

92 
93 

94 

95 

96 97 

98 99 

100 

70 

7i 

72 73 

Z. 

Salheie. 

KafrelHdmme. 
'sS  Kafr  el  Haud.e. \lJ  y 

74 

Z.  Z.  O. 

Z.  Sufêti. 
— Schaldkdn . 

Z.  ^   S   ch  ar  akant e. 

\Dsjalatmte. 

Schubbra  Scbdbaute . 

A   e/  Gloeit. 

Kurateije. 

Warartk. 

Damanhür. 

;juuLÜ\  Schubbra  el  makdfe. 

srp  ̂ )\  Dsjefire. 

Ci'bl  Buldk. 
!^}LyA  Embdbil. 

Masr  of  Kdhira. 

f 

M 

Naa~ \ 

I 
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REISKAART  tusschen  RASCHJD. 

Aan  de  ooft-'  Aan  de  weft 
zijde  van den  Nijl. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

1 1 

12 

zijde  van 
den  Nijl. 

Naamen  der  Stéden  en  dorpen  aan  den  Nijlann  van 
Rafchïd  naar  Kahira  (*). 

Asbet  el  Madie. 

^LsüS\  Asbet  en  Nadsjdr. 
Rafchid  of  Rofette . El  dtf . 

gyf t/x5\  Et  t'
ürku J.A  ^eci?  Abnmandür . 

^   Abulkride. 
Cj\j  yl\  El  malaudd. M   Elbusrdd. 

Asbet  el  kirs. 

Sd>j.a=Jl  Eldsjedie. 
El  beridie. 

Mekarie. 

jélse/4  Meh allet  el  Emir. 

Berimbdl.  Bij  johan  leo  Bar  nabal. 
jua/s  Mimet  el  Mürfched. 

xoo  Dêbeh.  In  de  o   verzetting  der  befchrij  ving  van 
Africa  door  johan  leo,  Thebes. 

4?CA«Aj 

(*)  Deze  lijft  is  wégens  de  onkunde  der  lieden ,   die  mij  verzelden ,   en  doordien  ik  op  de  reis 
van  Rajchtd  naar  Kdbira  mij  naar  de  wijze  van  denken  der  Mohammedaanen  niet  wift  te  voegen, 
noch  iets  van  hunne  taal  kende ,   niet  zo  zéker  als  de  voorgaande.  Ook  kunnen  de  bogten  van 
den  Nijl  volgens  de  hierbij  ftaande  compasftreek  eenigzins  verbéterd  worden.  Deze  kreeg  ik  eerft 

op  eene  reis  van  Kdbira  naar  Salbddsjar. 
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S 

KAHIRA  en  damiat. 

Aan  de  ooft-  Aan  de  ■weft- 
zijde  van  zijde  van 

den  Nijl.  den  Nijl. 13 

H 15 

16 

17 

18 19 

20 
ai 

22 
» 

24 

55 

26 27 

7 

8 

10 

öUsM  Mimet  el  Benat. 

Def'eni. 
*Joa  Mentitbes ,   of  Mtübes. 

'J&sAfjSs  Kaum  fcherik. Fafara. 

Sendiün. 

Deirüt.  ' 

joj—w  Dsjedte. Eldtf. 

xji  Fne.  Bij  den  Heer  van  breiteNbach,  Voy. 

Li ̂    Schurafa. 
Scherumbé. 

Schübrachiu 

1 1 

12 

13 

14 

15 

*aJLcJ\  JBj  falamie. 

Jj  Kafr  Schaiib. 
Meballei  Mdlik. 

Dirfchdbe. 
Sid  Ibrahim  of  Dfuk  Ibrahim .. 

«xSLfca»^  Rachmanie. 

Uj  t   T   Dmidsjimün. 

•f  jA  Markas. Mehallet  Abudli ... 
Miniet  Saldme . 

Demink. 

^s,a  jaS  Kafr  Mach j ar. 

16  ^   Omelhakun.. 
M   2 



8+  REISKAART  tusschen  RASCHID, 
Aan  de  ooft 

zijde  van den  Nijl. 

28 

A   u   de  weft- 
zijde  van 
den  Nijl. 

Schubr  es  fchahak. 

29 

y   fi  ̂ 0  Safi. 

17 

iji.i  jdU^/o  Meballet  Bifch. 

3° 

□*00  if'lsv/i  Mehallet  Deis. 

l8 

sS  Kafr  Abedin. 

19 

Schubr  achid.  Dezen  naam  ziet  men 

3i 

ook  hier  voor. 

SIaaS  kis\yo  Mehallet  Tlndt . 
20 

s   El  mdfra. 
21 

... . 

Dsjibbrifch. 

32 

Kafr  Raduan. 
22 

L^JUm  Halijfa. 

33 

Bogten van  den 
vloed. 

z. 

Salhddsjar. 

s3 

z.  z.  0. fz-f  Kafr  Schehdb  ed  dia 

34 35 

\ 

z.  z.w. 

of  Kafr  Ucbdeiar.  Daarbij  een  ei- 
land 

s.^jJC3J  Kudddbe. 
A-Xmj Ferejlék. 

36 

—     
Mehallet  el  Ldbben  (ff 

*1& 

n   Ito  k   ee„  groot*,»,  d,t  ui,  den  d,„la.,ïcto  „m  hoort,  en  voorbij  Ti*.,  de  pU« elwaer  de  verhaarde  egrptrfche  heilige  «ma.  *Mu,  begraven  is,  l„„pt.  Hct  is  bt.  Jd  d, 

\ 



ie  ooft 
e   van 
Nijl. 

K 

fan  de  weg- 

zijde van 
den  Nijl. 

A.  H   I   R 

Bogten  1 van  den)  1 

vloed.  *   I 

24 
25 

z.  z.  0. 
37 z.  0. 2   6 

Z.Z.  0. 2   7 

z.  z.w. 

38 

  _ 
28 

z. 
39 

I 
29 

0.  Z.  0. 

40 

z.  w. 

4i 

30 

w.z.w. 

42 

31 

Z.Z.  w. 

32 

43 z.  Z.  oJ 

33 
Z.  o.  j 

44 I 

45 1 

85 

idio  Nikle. 

Schlme. 
Obik. 

ahrie.  Daarbij  3   eilanden  naafl  malkan- 

deren  en  dus  is  hier  de  Nijl  zeer  breed. meji. 

aAi  Bnüfar. 

Kafr  el  Ais. 
Schech  Alt. 

Kafr.  Imgdhet.  De  Nijl  kromt  zig  nog 
verder  tot  O.  N.  O.  en  komt  weer  digt 
tot  aan  Bnüfar. 

ohij-H  fuS  Kafr  Zeidd. 
Dedelsjemün. 

Schabür. 

Kafr  Subaridd. 

faf  Kafr  Salamün. Salamün.  Daarbij  een  eiland- 

1 0   Kaf  r   el  bahadsji. 
i   Kafr  el  Gbarim. Mitnie. 

faf  Kafr  el  mdhrük. 

cr  nog  jaarlijks  bédevaauen  naar  ’t  graf  van  den  gewaanden  heilige  gefchieden;  zelfs  is  er  alsdan 
eene  groote  jaarmarkt.  Eene  gewigtige  beweegoorzaak  die  veele  vreemdlingen  derwaaid  doet. 



ad  REISKAART 

Aan  Je  ooft-  Aan  Je  weft- 
zijde  van  .   i   zijde  van 
den  Nijl,  j   den  Nijl. 

34 

Bogten 
van  den 

vloed. 

z.  w. 

4   6 
47 

43 49 

50 

51 

35 

3   <5 

Z.  O. 

Z.  Z.  O. 

Z. Z.  z.  o. 

z. Z.  Z.W. 

52 

53 

54 

55 

56 

37 

38 

Z. 
Z.  z.  o. 

z.  o. 
z.  z.  w. 

TÜSSCHEN  RASCHID, 

Nedsjfle.  Volgens  de  mening 
der  fchippers  is  men  hier  te  halven 
wége  van  Rafchfd  naar  Kdhira. 

CijJixïï  Kafr  el  akrud.  Daarbij  een 
eiland. 

Mifcble. 

Ejfeidlc. &i\j^  Saudfe.  Daarbij  een  eiland. 
Tnub. 

El  chamslne.  Daarbij  een  ei- 

land. 
Amrüs. 

pS  Kaum  fcherik.  Deze  naanien 
vind  men  reeds  in  het  voorgaande. 

iA/«Lkv^J\  Befamie. 

t   ^ 7'  r aai  et  el  BafJolt. Et  terne. 

Li  Nafür. 

j.i\  Abulchane.  Daarbij  een  ei- 
land. 

éJ&t  ̂ 's6  Kafr  Dimfchik. i/-sa^.  Kafr.  Dsjdfar.  Daarbij  een 
eiland. 

^ü.i.2  Alqudm.  Hier  is  eenefterke  krom- 

ming van  den  Nijl. 

iix)\  Manüf  el  die. 57 
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KAHIRA  en  DAMIAT. 

Aan  de  ooft.  Aan  deweft- zijde  van 
«en  Niji 

58 
59 
60 

61 

62 

63 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

zijde  van 
denNijl. 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 

Boeten van  den 
vloed. 

0 
t 

  • 

z. z.  z.  0. 

N.  O. 
0.  z.  0. 
Z.  0. 

Z.  z.  0. 

.jLi  Nadir. 

Li  fA  Kafr  Nadir, 

iuü  Schdbfche. 
Dimifchle. 

Dsjamalte. 
-:=o dl\  El  bureidsjdd. 

Kafr  Dauüd. 

Dsjerdsjdgi.  Daarbij  een  ei- 
land. 

Ter  dm . 

-VV  Sanfdf . 
•y-ïjs  Sauiet  Rasta. El  acbmds. 

yd\j±,  Abu  Chaudfch. 
oLió  Abu  Nefchdbe. 

Mimet  Saldme. 

i   <sdij\  Muldd  Faradsj . 
Munste. 

>, ZVfo. 
>   Abu  tor. 

uil  £/  menfchfe. 
Warddn.  Daarbij  een  eiland. 
Dsjureifc :h.  Van  hier  tot  aan  den 

hoek  van  het  Delta  is  aan  de  weitzy  de  van 
N   2   den 
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Aan  deooft- zijde  van den  Nijl. 

REISKAART  tusschen  RASCHID, 

70 

71 

7^ 

73 

74 

75 

76 

77 

Aan  de  iveft. 

zijde  van den  Nijl. 

52 

53 

54 

Bogten 
van  den 
vloed. 

O.  z.  o. 

55 

56 

57 

Z. 

z.  o. 

o. 
O.  N.  O. 

O. 

'ü1 

^A  jsS  Kafr  abu  Ali. 

58 

O.  z.  o. 

den  Nijl  een  zandige  oord.  In  de  Ge- 
ogr.  Nuk  heet  dezelve  ̂ aaA} 

J\  Es  faudfi. 

LS*^  $' Eindsjib. 

^A  jsS  Kafr  abu  ghdlik 
juALmH  jsS  Kafr  Salamie. 

ALOl  El  katta.  Daarbij  een  eiland. 
Sidi  ïhrdhim. 

l/-a-T”  Kafr  ghdli .   Daarbij  een  klein kanaal. 

KaA/3  Miniet  el  drüs . 

Er  rahdue. 

^nS  Kafr  Man fur. 
Schaffcbür. 

.Aij  jA  Om  Dinar.  Als  de  Nijl  hoog 
is ,   zo  ziet  men  van  hier  tot  IVarartk 

een  groot  kanaal. 
Daraue,  Digte  bij  Batn  el  bakkara 

of  den  hoek  van  het  Delta. 

Al  Achfds.  De  overige  dor- 

pen tot  Kdhira  toe  zijn  reeds  in  de  voor- 

gaande lijft  aangemerkt. 

Naa- 



S&n/ianie' 
1   7 Ti  „ 
9   o   Mliurkte  A 

\andu,r  Jm^Abn.  d   Kriek 
Jfajsasi  sv )   jE  16  iisrat  ̂  

o i%wi  K/órn
Ju 

i   ^.JUciarte  _ 

I ',ƒ  'imkai y   «   Ar  m,  Jftijif  f/  JtursdietA 
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KAHIRA  en  DAMIAT. 

Namen  der /léden  en  dorpen  welken  de  heer  fors  kal  op  zijne 

reis  van  Kdhira  naar  Alexandri'ê  en  wéér  terug , 
opgetékend  heeft  (*/ 

Van  Kdhira  naar  Alexandrïê. 

O,  Bdb  Bdqari.  i)  Miniet  es  efiri.  KahiraZ.  W. 

O   tf  Sckubbra  el  meekdfee.  Kahira  Z.  ten  W.  3)  Da- 
manhur.  4)  0“^  t   Bafüs.  De  piramieden  W.  Z.  W.  5)  j>\ 

t   Abul  Ghceit.  De  piramieden  Z.  W.  ten  Z.  ^   Abul  menages.  '   Eene brug.  6)  vd&f»  Charaqama,  De  piramieden  Z.  ten  W.  7)  vji# 
8)  t   De  Nijlarm  van  Damiat.  9)  «ulfxJl- 

t   Schubra  Schabi a.  10)  ««»  „)  Sjenavdnu 
De  weg  gaat  naar  ’t  N.  W.  12)  «j!U-  Samelai.  N.  W.  13)  tAu  j   -j  Fa_ raanU.  N.  W.  De  piramieden.  Z.  Z.  W.  14)  „U  Summdn.  Hier  ziet 
men  de  piramieden  niet  meer.  Chddra ,   een  weinig  van  den  weg  af 
15)  Qalate,  Een  arm  van  den  Nijl.  16 ï   Wjü  Talvdne.  17)  lui 
WA/W'  Flfchcst  en  nafdra.  18)  Syrs  el  qdtte.  19)  iUS) 
t   Mem/ el  dia.  Een  derde  van  den  weg.  20)  t>v«* J   Ui  Tette  en  Ghom~ 
tin.  21)  Wj  Udt.  22)  Wj»  &t4J  Afïnto  eindt.  23)  ̂  

a/dme-  *4)  *•**«>  Dimfd.ce.  N.  N.  W.  oU£=>  ̂    ̂  
25)  lJoUu  Bcefchdda.  26)  Amrus,  aan  den  Nijl. 
Kommaf  een.  27)  Tenüb,  aan  den  Nijl.  28)  o^c  f'  Zadjara.  '   De 

weg 

<*)  Verfcheidenen  der  volgende  naamen  znl  men  reeds  in  mijne  lijft  vinden;  doch  n 
uit  onze  verfchillende  fpelling  den  Zweed  en  den  Duitfcher  onderfcheiden  kunnen  lezeifc 
arahifche  fchrijver,  die  mijne  lijft  naar  de  ui Cfptaak  der  fchippers  gefchréven  heeft,  heeft  oc 
rossitaLS  lijft  naar  de  uitfpraak  van  zijnen  ézeldrijver  in  onze  tégenwoord.gheid ,   maar  ener  al 
met  een  |   getékende  woorden  met  verfchillende  letters,  gefchréven.  Indien  dus  eenlabifc! fchrijver  dezelfde  naamen  naar  de  mtfpraak  van  verfcheidenen  zijner  landslieden  verfchillende  F fchréven  heeft,  zal  de  waare  Geleerde  het  mij  niet  ten  kwade  duMsn  ,   8 ,   J   "cc  een  Kwade  duiden,  veeleer  zal  hij  het  mij  dai: 
wéten,  dat  ik  de  naamen  niet  zelve  met  arabifche  letters  heb  willen  fchrüven 

O 
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weg  gaat  van  hier  naar  het  noorden,  en  een  weinig  van  denNijlaf.  DeNijlarm 
van  Rofette.  29)  -j-  Nedjilx.  Aan  den  Nijl.  N.  Te  halven  wége 
van  Kahira  naar  Alexandrië.  Meliha,  30)  pi y>  Kafr  Berim. 
N.  W.  ten  W.  BelakSfj ,   een  weinig  van  den  weg  af.  3r) 
Berm.  N.  N.  W.  32)  ̂    Noqajde.  N.  ten  W.  33)  Saft 
elénab.  N.  tenW.  34)  rU^  Brdgh  hamdm.  N.N.W.  35)  {j****^ 
Ramsls.  N.  W.tenN.  Daqdüqa ,   een  weinig  van  den  weg  af.  (Cü!  jJ) 
Neckrdsj.  N.  ten  W.  36)  Nubcejri.  N.  ten  W.  37) 

dhu  zajne.  N.  ten  W.  Beshaj ,   een  weinig  van  den  weg  af.  38) 
Dinfchan.  N.  W.  ten  N .   Avaye,  een  weinig  van  den  weg  af.  3   9) 
Tfunis.  N.  W.  ten  N.  40)  </> Damanhur  el  bcehajre.  N.  N.  W 
-Tot  hier  toe  rékent  men  f   van  'den  weg  van  Kahira  naar  Alexandrië. 
40  Qdravi.  N.  W.  ten  W.  1   W.  42)  o-lU  Birket  ghatds.. 
N.  W.  ten  W.  43)  Kariun.  N.  W.  ten  W.  Nafcku,  een 
weinig  van  den  weg  af.  44)  j., Akrïfchcet  el  aguz.  W.  ten  N   -N 
45)  (0-“'  Kafr  Slim.  Abuqir  legt  van  hier  naar  ’t  N.  \   W.  Beidas 
een  verwoei!  dorp.  Alp.xandrië. 

Van  Alexandrië  mar  Rofette. 

UJ taC>  arama'  een  kIein  meir-  een  kalleek 
o-  Satdd.  ̂ «>*11  een  meir.  ̂    ««^Jl  z<m*,  een  dorp bij  Schech  Haf  ar.  Orëw.  oL^ll  Alamdt  ,   0f  n   gemetzelde 
pilaaren  aan  den  weg.  Rofette. 

V m   Rofette  naar  Kdhira. 

1)  jd  f   Schech  Abu  mandur.  2)  «;*L  Salmiee .   3) 
^   Mehdlletelemir.  4)  f   Dibcs.  5)  «Lö  f   Tfasini.  De  Nijl- 
^rrn  van  Renette.  6)  j   Mtubls.  j)  ScMmfcheejre.  8)  t> ianditim,  te  halven  wége  tuflchen  Rofette  en  Mchallct  el  kbire.  9)  vji  Füa j   o)  lJjW  MehaUet  el  aldvi ,   een  weinig  van  den  Nijl  af.  1   r)  éSJU 
|   Mehallet  Mdlek.  i2)  ,   aan  den  Nijl.  13)  b,4 
of  Mehallet  Maleg,  aan  den  Nijl.  14)  Sid  Ibrahim  el 1 

dar 
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dasuql  15)  <^cU.o  f   Degamun  of  Gmeimün.  16)  M   0lc  ̂    &L** 
HsIehaLet  ahuali  el  gharbias ,   aan  den  Ps ij  1 .   179  ̂    Gemeinte.  \^3n  hier 

dwars  door  Delta  naar  18)  «a^'1  Schabdfe  Schóhadce,  O.  Z.  O.  een 
weinig  van  den  weg  af.  19)  U"U~  Schab  af  at  el  emir,  O.  Z.  O.  een 

weinig  van  den  weg  af.  20)  4*^=  Tauile,  O.  Z.  O.  een  weinig  van  den  weg  af. 
eJja-d'  0"^  Schech  Har  as  el  bedui.  21)  Roêne.  ̂ .LLJI 
Ennatdh,  O.  ten  Z.  een  weinig  van  den  weg  af.  22.)  l==»«  Sdcha,  O.  Z.  O. 
Kier  is  men  te  halven  wége  tufichen  Mehallet  abuali  en  Mehallet  el  kbire. 

2 3)  1/2“"°  Mejir ,   Z.  O.  \   O.  een  weinig  van  den  weg  af.  24)  8   +>  Nimri , 
O.  ten  Z.  een  weinig  van  den  weg  af.  25)  «a***  Mahtendia,  Z.  ten  O. 

26)  Syndcfeis,  O.  Z.  O.  27)  Mehallet  el  kebire ,   Z. 
ten  O.  28)  Scherumbabel,  Z.  ten  W.  29)  Aggeslce , 
Z.  ten  O.  30)  Methasïce ,   Z.  ten  O.  31)  f   Schöbra,  Z. 
Z.  O.  aan  de  weftzijde  van  den  Nijl.  f   Sumbdt.  32)  DaA- 
fWra'  Handt.  33)  D aansis  ,   aan  de  ooftzijde  van  den 
N'ijb  34)  Abu  ncebhdn  ,   Z.tenO.  35)  JfLsjne ,   Z.  ten  O aan  den  Nijl-.  36)  Nceaman.  37)  Kafr  Nceceman,  aan 

den  Nijl  en  tégenover  Sumbdt.  38)  Sarnage,  aan  den  Nijl  en  tégen- 
over  Dahtora.  39)  Kafr  Sdrnag ,   een  weinig  van  den  Nijl  af 

40)  Ui  j>\  Abu  naga,  Z.  ten  O.  41)  Dakadus,  aan  den  Nijl* 
4 2   ̂**0  Met  gdrnr.  ̂   43)  ̂    Ziftce ,   aan  de  weftzijde  van  den  Nijl. 44)  Auldd  handn.  Vervolgens  gaat  de  weg  naar’t  Z.  Z.  W.  op  Delta. 
45)  i' ar  sis  ,   Z.  Z.  W.  46)  iU«,  Meterrdcha  ,   Z.  Z.  W. 

47)  Scherumbuchüm ,   Z.Z.W.  48)  sw.it?  Bdkfe,  Z.Z  W   49)  ̂    * V   Métberce,  aan  den  Nijl.  Daarna  gaat  de  weg  weer  landwaard.  5o)  si* 
«W*35  Met  el  hof  in,  Z.  Z.  W.  51)  «Uo  Damdlle  of  Dahiille  Z   W 
ten  Z..  «n  denNljh  S0  V   53)  VJW  ̂ ««.aan  den  W 
54)  (/'V2^  i/  "^  55)  LL?  Bdta.  55)  k   j   .   “ 

eni,nl  57)  /**»  <9-  t   aan  de  weftzijde  van'  Nffl 58)  sdrsi  Tdhalce,  aan  de  ooftzijde  van  den  Nijl.  59)  c>^  j,  iNj‘ 

rfS’’  Z' ten  W'  Van  i,ier  zi“  *»*  piramieden  naar  het  zuiden^ z- ten  w- een  weni,s  ™ den  ««  af.  61)  aatU_  Zj  t;n  w 0   2   ^   x 

6   2) 
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60  ‘V y\^4==> '   Aghur  ekard,  Z.  De  piramieden  naar  het  Z.  ten  W. 
63}  Koromfily  Z.  64)  Scendelns ,   Z.  ten  O.  ■ > 
£>1/0^  Kafr  el  hand,  Z.  ten  O.  een  weinig  van  den  weg  af.  66)  o***)) 

djedid,  Z.  ten  O.  67)  Kaljüb,  Z.  ten  O.  De  piramieden  Z. 

W.  Cairo  Z.  ^   Ahul  Menagge ,   eene  brug,  O.  Z.  O.  68)  8 
«-'-U!  d   makdfe.  69)  *u«  Mé&f  mln.  70)  s   ̂U)!  ̂  

MafrelKdhira  of  Cairo.  
^   ^ 

LEGGING  van  eenige  OUDE  STEDEN  in  EGIPTE. 

TTn  de  oude  befchrijvingen  van  Egipte  vind  men  de  naamen  van  eene  ménigte 
van  ftéden  ’   waarvan  de  raeeften  zo  groote  verandering  hebben  ondergaan, 

dat  men  nauwlijks  derzelvcr  legging  meer  bepalen  kan ,   en  men  fchijnt  daarom  te 
geloven,  dat  dit  land  geheellijk  ontvolkt  zij.  Daarëntégen  hoort  men  thans  van 
Damidt ,   Manfitra,  Mehallet  el  kbire ,   bifte ,   Mïet  Ghrammèr ,   Rafchid,Füe  Me- 
nuf,  Kaljüb  en  anderen  meer,  welken  allen  ftéden  zijn,  welker  naamen  fleets 
zedert  eenige  honderd  jaaren  bekend  zijn,  en  van  dewelken  men  voor  tweedui- 

zend jaaren  of  meer  m   ’t  geheel  niets  gehoord  heeft.  Gelijk  Mempbis  door  Alexan- dm,  Akxandm  door  Fostdt,  en  Fostdt  door  Kdbira  als  het  ware  vernietigd 
zijn,  zo  zijn  ook  de  overige  egiptifche  ftéden  van  tijd  tot  tijd  fchier  als  uitgeftor- 
ven,  en  anderen  in  derzelver  plaats  te  voorfchijn  gekomen,  waarvan  veelen  ook 
reeds  wêer  in  vergetelheid  geraakt  zijn.  Dat  de  ftéden  van  Egipte  ons  toefchij- 
nen  grootere  verandering  ondergaan  te  hebben ,   dan  de  ftéden  van  andere  landen, 
komt  alléén  daarvan ,   wijl  wij  oudere  berigten  van  dezelven  hebben.  Zij  hebben 
voor  ’t  ov’nge  ook  haaren  tijd  gehad,  in  welken  zij  of  volgens  de  ftaatkundi^e gefteldheid  des  lands,  of  wégens  de  eendragt  en  vlijt  der  inwoneren  van  tijd  tot 

?.e?.é&en’  tot  den  lioogften  top  geraakt,  en  wéderöm  vervallen  zijn."  De rtuA  elta  zelfs  is  grootelijks  veranderd.  Herodoi'us  zegt  in  het  2 de  boek 
15,  5 4   nat  Bufiris  (naar  alle  waarfchijnlijkheid  het  tégenwoordige  Abustr)  mid- 

den in  Delta  gelegen  hebbe.  Dus  was  liet  gedeelte  van  Egipte,  dat  men  oud- 

tijds 

/ 
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tijds  Delta  noemde,  veel  breeder  dan  tégenwoordig,  en  Terra*  Mues  of  het 
groote  kanaal  tuflehen  Atrïb  en  Kdbira,  welk  zig  in  den  Babeire  uitftort,  was  er 
de  oofllijke  grensfeheiding  van.  Ondertuflchen  kan  men  het  getal  der  Héden  in 
Egipte,  zo  als  het  thans  is,  geenzins  vergelijken  met  die,  welken  men  in  de  ou- 

de tijden  in  dit  land  gevonden  heeft,  en  men  zal  geen  réden  hebben  zig  hierover 
te  verwonderen.  De  Perfen,  Grieken,  Romeinen,  Arabiers  en  eindelijk  de 
Tui  ken,  allen  vreemde  volken,  welken  na  malkanderen  over  Egipte  heerfch- 
ten,  en  fchijnen  gepoogd  te  hebben  dit  vrugtbaar  land  door  hunne  flédehouders  te 
onder  te  brengen,  hebben  jaarlijks  zo  veel  geld  uit  Egipte  getrokken,  en  den inwoneren  hunne  middelen  van  beftaan  zodanig  afgefnéden,  dat  het  land  nood- 
zaaklijk  fteeds  meer  en  meer  ontvolkt  en  van  Héden  ontbloot  heeft  moeten  wor- 

Van  de  meefle  oude  egiptifche  Héden,  welken  voor  tweeduizenden  meer 
jaaren  vermaard  waren ,   zal  men  de  legging  nooit  met  zékerheid  bepalen  kunnen Men  zalze  egter  van  eenige  hoofdftéden  in  de  verfcheidene  provinciën  en  difirik- 
ten  weei  ontdekken  kunnen,  indien  men  alleenlijk  op  alde  groote  dammen ,   die  de oude  Egiptenaars  tégen  de  overffcroming  des  Nijls  Ichijnen  opgevvorpen  te  heb- 

ben, voornaamlijk  op  zulken,  nauwkeurig  agt geeft,  waar  men overblijfzels  van 
oude  Héden  vind,  al  zijn  het  maar  heuveltjes  en  kleine  Hukken  granit,  marmer, 
fcherven ,   enz.;  want  men  vind  in  Nédcrëgipte  flegts  weinige  oude  en  pragtige 
gedenktekens.  De  meeflen  zijn  in  de  lange  reeks  van  jaaren  van  tijd  tot  tijd  on- der de  aarde  bedolven;  ook  zijn  de  bruikbaare  bouwfloffen,  zo  wel  die  boven, 
als  die  in  den  grond  waren ,   weggevoerd ,   en  tot  andere  gebouwen  aangewend. 
De  Egiptenaars  graven  in  die  oorden ,   waar  dergelijke  overblijfzels  zijn ,   thans 
nog  naar  fieenen,  die  zij  zo  wel  tot  hunne  moskeen,  als  tot  de  huizen  in  hunne 
Héden  en  flegte  hutten  op  de  dorpen  gebruiken  kunnen.  Zij  zoeken  nog  naar 
de  fchatten  hunner  rijke  voorvaderen,  en  ziften  zelfs  de  uitgegravene  aarde  om 
zilver,  goud  en  gefnédene  fleenen  te  vinden.  Ik  zal  de  mij  bekende  plaatzenin 
Néderëgipte ,   naamhjk  m   dat  deel  dezes  lands,  welk  ik  gezien  heb,  aantonen 
waar  men  nog  duidelijke  kentékens  van  oude  Héden  vind.  Men  kan  derzelver 
legging  op  mijne  kaart  naarzien.  Haare  naamen  te  bepalen  laat  ik  den  Geleerden 
over,  welken  de  fchrijvers,  die  in  de  oude  tijden  over  Egipte  gefchréven  heh- ben ,   in  de  grondfpraak  lézen  kunnen. 

0   3   Da 
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De  eerfte  puinhoopen ,   welken  een  reiziger  van  deze  zijde  naar  Egipte  komen- 

de aantreft,  zijn  digt  bij  nieuw  Alexandrië  en  reeds  bl.  41 , 42  befchréven.  Wé- 

gens den  naam  dezer  ftad  is  men  niet  in  twijfel ,   wijl  men  zelfs  zéker  weet ,   wan- 

neer en  door  wicn  zij  gebouwd  is ,   en  dat  zij  tot  héden  toe  nog  fteeds  haaren  eerften 

naam  behouden  heeft.  Doch  deze  ftad ,   hoe  oud  ook  ten  aanzien  der  europifche  en 

hédendagfche  egiptifche  ftéden,  is  nog  nieuw  in  vergelijking  van  de  oude  egipti- 

fchen;  zelfs  is  zij  door  eenen  uitlander  gebouwd.  Van  de  ftad  Canopus  heb  ik 

reeds  bladz.  54  melding  gemaakt.  Men  gelooft  naamlijk ,   dat  zij  bij  het  dorp 

Abumandur  niet  ver  ten  zuiden  van  Rafchid  gelégen  hebbe ,   en  thans  ten  ééne- 

maale  met  ftofzand ,   van  tijd  tot  tijd  door  den  wind  herwaard  gevoerd ,   bedekt 

zij.  Niet  ver  vandaar  vind  men  nog  tégenwoordig  blijken  van  eene  oude  ftad 

bij  Mentübes.  Deze  heb  ik  op  mijne  voorbijreis  zelve  niet  bemerkt ,   doch  te  Ka- 

hira  narigt  daarvan  bekomen.  De  heer  forskül  verhaalde  mij ,   dat  hij  op  zijne 

landreis  van  Kahira  naar  Alexandrië  aan  de  weftzijde  van  den  Nijl  tufichen  Da- 

manhur  en  Berim ,   digt  bij  een  dorp  Ramsts  ook  overblijfzels  eener  oude  ftad  aan- 

getroffen hebbe.  Verders  ziet  men  nog  zeer  groote  heuvels  van  puinhoopen 

bij  Salhadsjar  op  Delta.  De  naam  van  dit  dorp  is  arabifch,  doch  de  gewézene 

ftad  moet  reeds  ten  tijde  der  oude  Egiptenaaren  vermaard  geweeft  zijn.  Ik  zag 

te  Bulak  eene  groote  kift  van  granit ,   met  veele  beeldfchriften ,   die  van  Salhads- 

jar herwaard  gebragt  was.  Dewijl  men  mij  verzékerde,  dat  aldaar  nog  veele  ou- 

de pragtige  gedenktekens  waren ,   deed  ik  van  Kahira  eene  bijzondere  reis  der- 

waard ;   doch  vond  verders  niets  dan  de  voorheen  gemelde  kentekens  van  eene 

groote  ftad,  nevens  eenige  zuilen  van  dezelfde  gedaante,  als  korden  en  pocock 

in  Opperëgipte  afgetékend  hebben ,   en  waar  méde  de  arme  inwoners  van  dit  dorp 

hunne  huizen  onderfchraagd  hadden.  Ik  maakte  alleen  eene  aftekening  van  den 

fteen  D   op  de  XI  tafel,  welken  ik  vóór  eene  olijpers  vond.  Eenige  figuuren 

van  het  beeldfchrift ,   dat  men  op  denzelven  ziet,  zijn  een  bewijs  dat  deze  fteen 

door  de  oude  Egiptenaars  gehouwen  is.  Dezen  waren ,   gelijk  alle  andere  fchrif- 

ten  van  dien  aart,  welken  ik  op  fteenen  gezien  heb,  ingehouwen;  doch  de  mid- 

denfte  figuuren  waren  verheven.  Op  deze  reis  zag  ik  ook  bij  het  dorp  Alkdm 

groote  heuvels,  welken  voor  puinhoopen  eener  oude  ftad  gehouden  worden,  en 

van  verre  zulk  een  aanzien  fchijnen  te  hebben. 

Aan  de  ooftzijde  van  het  tégenwoordig  Delta  ontbreekt  het  al  zo  min  aan  ken- 

té- 
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tékens  van  oude  en  groote  ft  éden.  Ik  heb  reeds  bladz.  66  aangetekend ,   dat 

nien  aan  den  Baheire ,   op  eene  plaats ,   die  men  Sifutanis  noemt ,   nog  veele  puin- 
hopen vind ,   en  dat  men  er  de  legging  der  oude  ftad  Tanh  zou  kunnen  zoeken. 

De  naam  der  kleine  ftad  Abusir  aan  den  Nijlarm  van  Damiat  heeft  veel  overëen- 

komft  met  den  naam  der  vermaarde  ftad  Bufiris.  Hier  in  de  nabuurfchap  is  Boa - 

heit  of  Baalbeit,  waar  sicard  en  fococic  veele  fraije  oude  gedenktekens  gezien 

hebben.  Bij  Miet  Nabid ,   Kandter  u   mfcb ,   Elgdl  en  Samanüd  vind  men  ook  nog 

veele  oudhéden.  Dus  fchijnt  deze  ftreek  van  Delta  opmerkelijk,  en  het  der 

moeite  waerdig  te  zijn ,   dat  een  reiziger  zig  eenigen  tijd  aldaar  ophoude.  Het 

is  bekend ,   dat  ds  Egiptenaars  reeds  ten  tijde  van  herodotus  bedevaarten  naar 

deze  plaats  déden.  (*).  De  Copten  bezoeken  er  nog  jaarlijks  eene  oude  kerk  te 
Gemidne ,   en  met  deze  pelgrims  zou  men  de  reis  met  alle  zékerheid  ondernemen 

kunnen.  Zij  flappen  bij  Samanüd  aan  land ,   thans  wel  eene  kleine  ftad ,   die  eg- 
ter  waarfehijnlijk  op  dezelfde  plaats  legt,  waar  eertijds  Sebennytus  geftaan  heeft. 
Verder  zuidwaard  bij  het  dorp  Atrtb  of  Trib  ziet  men  ook  nog  groote  heuvels, 
welken  denklijk  overblijfzels  der  ftad  Athribh  zijn.  Dewijl  de  hédendagfche 
inwoners  \an  dit  dorp  voor  rovers  gehouden  worden,  zo  had  ik  veel  moeite, 
den  fchipper  te  bewegen,  om  daar  ter  plaatze  aan  land  te  leggen.  Ook  vond  ik 

mijne  moeite  üegt  beloond ;   want  men  had  hier  insgelijks  alle  bruikbaare  fteenen 

reeds  voor  lang  weggehaald ,   cn  niets  anders  overig  gelaten ,   dan  de  groote  heu- 
vels vol  kleine  ftukken  marmer  en  granit.  De  heer  van  dit  gebied,  een  müner 

vrienden  te  Kahira,  deed  nog  telkens  in  de  pumhoopen  dezer  ftad  wroeten, 
zelfs  de  aarde  ziften,  om  fteenen,  ringen  en  dergelijken  te  vinden.  Hij  vereer- 

de mij  een’  fraijen  Scarabaus  (of  tor) ,   dien  hij  cerft  onlangs  vandaar  bekomen 
had ,   en  dien  ik  figuur  C   op  de  XI  tafel  in  zijne  waare  grootte  afgebeeld  heb. 
Het  fchrift  onder  dcnzelven  is  eenigzins  onduidelijk ,   en  fchijnt  met  dezelfde  foort 

van  graveerijzers  geftoken  te  zijn ,   als  tegenwoordig  onze  graveerders  gebruiken. 

Ik  zag  ook  een’  dergelijken,  hoewel  niet  zo  fraijen,  Scarabms  bij  den  heer  rigo 
te  Bafra  met  het  fchrift  B.  Het  fchrift  A   ftaat  op  eene  van  boven  verglaasde 

fcherf,  die  veelligt  de  helft  van  een’  dekzel  op  een’  pot  geweeft  is.  Hier  fchij- 
nen 

(*)  Herodotus  libr.  II.  55 ,   5 6. 



pó 

LEGGING  VAN  eenige  OUDE  STEDEN 

nen  de  figuuren  in  de  weeke potaarde  gedrukt  te  zijn,  omtrent  zo  als  de  boek- 
binders de  titels  op  de  boeken  maken.  Hierüit  zou  men  vermoeden  kunnen, 

dat  reeds  de  oude  Egiptenaars  graveerijzers  en  eene  foort  van  drukkerii  gehad 
hebben.  

8 

De  legging  der  ftad  Hdipolh  is  door  de  oude  en  laatere  aardrijkskundigen  zo 
nauwkeurig  bepaald ,   dat  men  daarover  niet  meer  in  twijfel  is  (*).  Men  ziet 
haare  puinhoopen  digt  bij  een  dorp  Mntaré  noordnoor dooft]  ijk  omtrent  twee  uu- 
ren  van  Kahira  ,   of  drie  uuren  van  Foftat  of  Maft  el  atik.  Doch  er  is  niets 
meer  van  overig  dan  groote  dammen  en  heuvels ,   waarin  men  zeer  veele  kleine 
ftukken  marmer,  granit  en  fcherven  vind,  eenige  overblijfzelsvaneenenfphinx, 
en  een’  nog  overeind  ftaanden  pronkkégel,  die  den  laateren  inwoneren  miftchien te  zwaar  om  te  vervoeren  geweeft  is.  De  laatfte  is  van  granit ,   uitéén  ftuk ,   en 
op  de  vier  zijden  met  beeldfchrift  befchrcven.  Zijne  hoeken  ftaan  naar  ’t  Z.  Z. 
O.,  N.  N.  W.,  O.  Z.  O.  en  W.  Z.  W.  Ik  heb  nordens  aftékening  der  beeld- 
fchriften  aan  de  zuidzijde  met  het  oorfpronglijke  vergeleken ,   en  ze  zeer  goed 
bevonden.  Aan  de  drie  andere  zijden  was  den  24^  Dcc.  1761  nog  20  veel 
water  dat  ik  mij  niet  ver  genoeg  van  den  pronkkégel  verwijderen  kon  om  de 
opfchriften  duidelijk  te  zien.  Om  zijne  hoogte  te  méten ,   nam  ik  eene  lijn  a.  b. 
fig.  C   op  de  V   tafel,  84  voet  9   duim,  b.  d.  is  5   voet  7   duim,  en  dus  de  gehee- 
le  grondlijn  a.  c.  88  voet  8   duim.  De  hoek  e.  f.  g.  was  30°.  5'  Alzo  de  booste 
van  den  pronkkégel  boven  den  gezigtëinder  van  ’t  werktuig  51  voet  4   duim g.  b.  was  6   voet  9   duim,  en  dus  e.  c.  of  de  geheele  hoogte  van  den  pronkkégel boven  den  grond  58  voet  1   duim.  Dit  fraai  ftuk  der  oudheid  ftond  in  den  ver 
maarden  zonnetempel,  en  in  zulk  eenen  hagen  oord,  dat,  wanneer  de  Nijl  op 
“£  jS’  ilct  water  aan  denzelven  tegenwoordig  nog  5   voet  8   duim  rijft 

Doch  de  tempel,  en  ook  een  gedeelte  der  ftad  was  tégen  de  overftroming  des' Nijls  met  groote  door  kimft  gemaakte  heuvels  omgéven,  op  welken  naar  het  ge 
tmgnis  der  ouden  ook  huizen  ftonden  (f).  Dr.  shaw  heeft  in  de  nieuwe  uitga- 

ve zijner  reizen  bladz.  403 ,   404  (néderd.  uitgave  te  Utrecht  II  D.  bl.  166)  de 

moei- 

(   )   £   N.tb,  p.  97  f   98.  Index  geogr.  in  vitam  Salaiini. ff)  Strabonis  Geogr.  Hbr  xlstt  *   „ 
K   '   P •   P32.  Stlts  urbs  eft  aggen  tnagno  mpt/ïta. 
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moeite  genomen  met  veel  geleerdheid  te  bewijzen,  dat  het  gedeelte  van  Egipte, 

welk  door  denNijl  overfiroomd  word,  zédert  herodotus  tijden  bijna  ongeloof- 

lijk veel  hooger  geworden  is.  De  vloer  van  den  zonnetempel  was  toen  veelligt 
niet  hooger  dan  het  land  buiten  den  dam.  Het  zou  dcrhalvcn  der  moeite  waerdig 

zijn,  indien  iemand  aan  dezen  pronkkégel  kon  doen  graven  en  onderzoeken,  hoe 
hoog  de  vloer  thans  met  aarde  bedekt  is.  De  gemeene  Egiptenaars  dulden  het 

juift  niet  gaern ,   dat  wij  Europeërs  ter  plaatze  waar  men  oudheden  vind  naar- 

graaft,  omdat  zij  ménen  dat  wij  naar  fchatten  zoeken.  Egter  zullen  zij  het  ons 

milTchien  niet  beletten  ,   indien  wij  de  waare  oorzaak,  waarom  wij  zulke  onder- 

zoekingen te  werk  willen  Hellen ,   den  heere  van  het  gebied  van  te  voren  te  ken- 
nen géven,  en  den  arbeid  door  zijne  boeren  laten  verrigten.  De  boeren  uit  Ma- 

taré  waren  zeer  oplettend  als  zij  mij  de  hoogte  van  den  pronkkégel  zagen  méten. 
Zij  Helden  zig  op  eenen  tamelijken  affland,  zig  verbeeldende,  dat  ik  dezen groo- 
ten  Heen  door  de  eene  of  andere  hun  verborgen  kunfl  in  de  lugt  werpen,  en  de 
daaronder  leggende  fchatten  weghalen  zou,  die  zij  reeds  befloten  hadden  mij  niet  te 
Lten  behouden.  Egter  zeiden  zij  mij  geen  onvertogen  woord,  als  zij  zig  in  hun- 

ne verwagting  bedrogen  vonden.  De  arabifche  fchrijvers  noemen  Heliopolis, 
Ain  fchcims.  Het  fchijnt  dat  zij  het  ook  den  naam  Ma/r  gegéven  hebben. 

Omtrent  tégen  het  noordöoften  en  twee  duitfche  mijlen  van  Heliopolis  ziet 
men  groote  heuvels  van  de  puinhoopen  eener  oude  Had,  die  de  Arabiers  thans 
Idl  el  Jbud ,   dat  is  heuvels  der  Jooden,  of  Turbet  el  Jhüd ,   dat  is  de  begraafnis 
der  Jooden  noemen.  Het  is  buiten  tégenfpraak ,   dat  het  land  Gofen  in  deze  flreek 
van  Egipte  geweefl  zij.  Mogelijk  was  de  vermaarde  joodfche  tempel,  dien  onias 
bouwde ,   in  deze  Had ,   en  niet  te  Heliopolis ,   gelijk  men  gemeenlijk  gelooft.  En 
dus  konde  men  hier  nog  wel  eenige  gedsnktékens  der  Jooden  vinden.  Ik  heb 
deze  heuvels  niet  eerder  dan  na  mijn  vertrek  uit  Kahira,  en  wel  op  eenen  afHand 

van  twee  uuren  gezien.  Men  zeidc  dat  niet  ver  van  daar  twee  dorpen  leggen 
Scbebin  en  Miniet  Demdta  genoemd. 

De  heer  forskül  hoorde  van  de  Arabiers  te  Kaidbey ,   een  dorp  digt  bij  Kahi- 
ra,  nog  verfcheidene  naamen  van  plaatzen  in  deze  ftreek  van  Egipte,  die  wé- 

gens de  aldaar  woonagdg  geweeft  zijnde  Jooden  nog  tégenwoordig  bekend  zou- 
den zijn.  Wijl  er  onder  dezen  veelligt  eenigen  zouden  kunnen  zijn,  welken 

verdienen  door  Europeërs  bezogt  te  worden,  zal  ik  de  berigten  door  hem  ver- 
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zameld  hier  ter  néd.rftellen.  „   ï)  Liblab.  Mjn  Sajidna  Mufa  legt  uur  van 

„   Kaidbeij.  Hier  zou  eertijds  eene  bron  met  zoet  water  geweeft  zijn.  2)  Mar- 

„   qab  Sajidna  Mufa ,   boven  opeenenberg  ji  uur  van  Liblab  naar  den  kant  van 

,,  oud  Cairo  of  Mafr  el  atik.  3)  Tartur  l’jtbudia ,   i.e  tiara  judaica  femina ,   (de 
„   turban  der  joodfche  vrouw)  legt  vier ,   of  zo  als  anderen  zeiden ,   zes  uuren 

j,  van  Kaidbeij.  Men  vind  er  nog  eenige  overblijfzels  van  een  oud  kafteel. 

j,  4)  Fasqita  bataqia  twee  uuren  ten  noorclöoften  van  Kaidbeij.  Hier  zijn  bron- 

„   nen  met  zoet  water.  De  grond  en  de  bergen  hier  omheen  zijn  roodagtig.  An- 

j,  ders  vind  men  hier  niets  merkwacrdigs.  5)  Tanür  Pbaraün  of  Gebel  Pharaun, 

„   is  de  naam  van  eenen  berg  een  uur  ooftwaard  van  Kaidbeij.  6)  Oabür  Pjehüd 

„   bemderuthe  zes  uuren  van  Kaidbeij.  Hier  was  eertijds  eene  groote  ftad  der 

„   Jooden”  (mogelijk  zijn  dit  dezelfde  puinhoopen  welken  hierboven  Turbet  el 

Jbiid  zijn  genoemd)  „   7   Qalatrai  zéven  of  agt  uuren  van  Kaidbeij.  Hier  vind 

„   men  de  overblijfzels  van  een  kafteel  waarvan  men  gelooft  dat  het  reeds  ten  tij- 

„   de  van  moses  in  wezen  geweeft  is.”  De  heer  forskSl  tékent  ook  aan ,   van 
dezelfde  Arabiers  gehoord  te  hebben ,   dat  de  kinderen  Ifraëls  ten  zuiden  van  PEjn 

Sajidna  Mufa  door  de  roode  zee  gegaan  zijn. 

Het  is  iets  zonderlings,  dat  men  inlaatere  tijden  over  de  legging  van  het  ver- 

maarde Mempbis  nog  twijfelagtig  geweeft  is,  daar  men  ten  tijde  van  abulfeda 

en  den  Scherif  ed  drïs  nog  veele  overblijfzels  daarvan  vond ,   en  naar  mijne  ge- 
dagten  niet  alleen  deze  arabilèhe ,   maar  ook  laatcrc  europiiche  ichrij vers  deszelfs 

legging  vrij  nauwkeurig  bepaald  hebben.  Het  fchijnt ,   dat  men  de  berigten  van 

deze  ftad  om  die  réden  niet  wél  verftaan  heeft,  wijl  men  zig  niet  te  binnen  bragt, 

dat  de  Arabiers  hunne  hoofdftad  in  Egipte  Mafr,  en  de  naaftvoorgaandc  hoofd- 
ftad  van  dit  land  Mafr  el  atik  dat  is  oud  Mafr  genoemd  hebben.  Vandaar  heb- 

ben Heliopolis,  Memphis,  Foftat  en  Kahira  bij  hen  Mafr  gchéten ,   en  Kihira 

word  tégenwoordig  gemeenlijk  Mafr,  doch  Foftat  Mafr  el  atik  genoemd.  Mem- 

pliis  lag  aan  de  weftzijde  van  den  Nijl,  en  wel,  gelijk  abulfeda  zegt,  eene  klei- 

ne dagreize  van  Mafr,  en  volgens  het  berigt  van  den  Scherif  ed  drïs,  ten  zuiden 

van  Mafr ,   dat  is  van  Foftat  of  van  de  toenmalige  hoofdftad  van  Egipte.  Ben- 

jamin van  tudela  zegt,  dat  Memphis  twee  uuren  van  Foftat  afgelegen  is  ge- 
weeft- Maillet  zag  in  het  jaar  1 697  deszelfs  puinhoopen  in  de  ftreek ,   waar  men 

de  muiniën  zoekt.  Hij  beroept  zig  op  plinius,  die  duidelijk  zegt,  dat  de  pira- 

mie- 



I   N E   G   I   P   T   E. 

95 

Olieden  tuflchen  Memphis  en  Delta  gelegen  hebben ,   en  dat  men  dienvolgens  de 

legging  van  Memphis  meer  zuidlijk  zoeken  moet  dan  de  piramieden ,   die  niet  ver 

van  DsjiTe  leggen.  Pocock  zag  in  dezen  oord  nog  overblijfzels  van  eene  oude 

'   ftad,  welke  hij  geloofde  Memphis  geweeft  te  zijn,  enz.  (*).  ik  ben  zelve  ia 

Egipte  juiffc  niet  verder  zuidwaard  gekomen,  dan  tot  aan  de  eerfte  piramieden, 

en  heb  dus  verder  geen  kentekens  eener  groote  ftad  gezien.  Ik  heb  niet  alleen 

gehoord ,   dat  men  in  de  ftreek  van  Sacara  nog  eenige  overblijfzels  van  Memphis 

aantreffe ,   maar  ook  bij  Kahira  veele  fteencn  gezien ,   welken  men  uit  dien  oord 

gehaald  had ,   om  dezelven  in  de  tegenwoordige  hoofdftad  tot  het  bouwen  van 

nieuwe  huizen  en  moskeen  te  gebruiken.  Ik  kan  derhalven  niet  van  het  gevoe- 

len van  den  heer  shaw  zijn,  welke  beweert,  dat  Memphis  gelégen  hebbe  ter 
plaatze  waar  thans  Dsjife  legt,  hoe  zeer  hij  ook  tégen  pocock  en  alle  anderen 

ievert ,   die  met  hem  in  dit  ftuk  niet  van  hetzelfde  gevoelen  zijn.  Ik  zal  in  het 

kort  eenige  plaatzen  aantékenen,  die  deze  geleerde  man  uit  andere  fchrij vers, 
bladz. 

(*)  Abulfedae  Tab.  2.  Eft  Memphis  Misra  antiqua,  injunéta  lateri  occidentali  Nili.  Eam 
expugnatam  evaftavit  Amrou  ibn  Elafi,  atque  Pbujiatam  condidit  ab  altero  latere  orientali,  man- 

data Omari  ibn  Elchettabi  Cbalifs.  Exftant  Memphitica  In  urbe  veftigia  ingentia,  oblitterata 

tarnen,  faxorum  exfculptorum  figurisque  variegatarum :   fuper  quibus  oleum  viride,  aliaque  reli- 
qua,  ad  hunc  usque  diem;  a   fole  aliisque  injurüs  aeris  nihil  immutata  longinquo  ifto  intervallo. 
Minf  abeft  a   Misra  (naamlijk  Fojlat)  brevem  distatn.  v.  schvltews  Jud.  geogr.  in  vitam  Sala - 
dini.  De  Scherif  ed  drIs  fchrijfc  in  zijne  Geogr.  Nub.  p.  98.  Ex  parte  meridionali  Foflat  jacct 
oppidum  Menf.  &   ad  plagam  ejus  feptentrionaiem  urbs  AinJjemes  dïeta :   funt  autem  ambre  quaii 

rura,  litas  in  parte  quse  refpicit  montem  Mocattam,  Itinerarium  benjamini  tüdelensis  p.  104, 

a   Misraïm  nova  (Foftat)  antiqua  Misraim  (Memphis)  duabus  leucis  diftat,  verum  tota  vaftatade- 

fertaque  eft :   retinet  tarnen  murorum  atque  domonim  veftigia  multa ;   vifendaque  pnebet  tbefau- 

rorum  &   horreorum  Jofeph  monumenta  non  pauca.  Dejcriplion  de  l'Egypte  par  maillet  Tom. 

II.  p.  6.  18.  19.  L’opinïon  la  plus  vraifemblable  eft,  que  cette  fuperbe  ville  étoit  bfttie  a   1’en- 
trée  de  cette  vafte  plaine  de  fables  qu’on  nomme  aujourd’hui  la  plaine  des  Momies,  &   au  Nord 
de  Ia  quclle  font  placées  les  Pyramides.  Les  ruines  prodigieufes  qui  fe  voyent  dans  eet  endroit 
feront  encore  iongtems  des  aflurances  de  la  grandeur  de  la  ville,  dont  elles  font  les  débris,&de« 
preuves  inconteftables  de  fa  véritable  pofition-  Defcription  of  the  eaft  by  richard  pococKEp.  40. 
I   conjefture  this  city  was  about  Mocatan  and  Metrabenny,  wich  are  in  the  road  from  Cairo  to 
Faiume,  on  the  weft  fide  of  the  Nile,  and  rather  nearer  tho  the  pyramids  of  Sacara,  than  to thofe  of  Gize. 

P   2 

1 



100 LEGGING  VAN  EENÏGE  OUDE  STEDEN 

bladz.  296  en  volg.  in  de  uitgave  zijner  Travels  or  obfervations ,   welke  1757  ter 
Londen  gedrukt  is  (II  Deel ,   bl.  43  en  volg.  der  néd.  uitgave) ,   aanhaalt ,   die 
egter  naar  mijn  gedagt ,   niet  bewijzen ,   hetgeen  zij  bewijzen  moeiten .   Dr.  shaw 

beroept  zig,  bladz.  296.  (II  D.,  bl.  43  néd.  uitg.)  ten  bewijze  zijner  méninge 
op  DIODORUS  SICULUS,  welke  zegt,  dat  Memphis  daar  gelegen  heeft,  waar  de 

Nijl  zig  in  verfcheidene  takken  begint  te  verdélen.  Dienvolgens  zou  ik  de  leg- 

ging dezer  Had  niet  te  Dsjife,  maar  veel  zuidlijker  zoeken;  want  de  Nijl  deelt 

zig  voor  ’t  eerft  niet  daar,  waar  men  thans  den  zuidlijklten  hoek  van  Delta  ziet , 
maar  reeds  tufichen  Dsjife  en  de  piramieden.  Bladz.  297  (IID.,bl.  44.  néd.  uitg.) 
zegt  hij,  dat  Delta  eene  vafte  en  beftendige  grensfeheiding  heeft,  die  altijd  éven 
ver  van  Memphis  af  blijft.  Dit  zou  ik  niet  beweerd  hebben ;   want,  hoewel  men 

tégenwoordig  den  uiterllen  hoek  van  Delta  te  Batn  el  lakker a   fielt,  dat  is  bij  liet 

dorp  Daraue ;   zo  kan  zig  Delta  nogthans  oudtijds  verder  naar  het  zuiden  uitge- 
ftrekt  hebben.  De  tak  van  den  Nijl,  welken  ik  op  de  kaart  van  Om  dinar  tot 

El  wararik  getékend  heb,  is  geen  gegraven  kanaal,  maar  een  breed ,   en  bijhoo- 
gen  Nijl  zo  diep  water,  dat  de  fchépen  tu/Tchen  Bulék  en  Rafchid  varende  aldaar 

palféren.  De  hoek  van  Delta  kan  bijgevolg  eertijds  bij  El  wararik  of  elders  ge- 
weeft  zijn.  Daar  egter  dit  eene  gisfing  is,  zal  ik  de  waarnémingen  van  ptolo- 
meus,  welken  de  Dr.  ter  ftavinge  van  zijn  gevoelen  aanhaalt ,   onderzoeken.  De- 

ze ftelt  de  poolshoogte  van  Memphis  op  290..  50'.,  en  de  poolshoogte  van  Delta 
op  30°.  Nu  legt  Dsjife  reeds  op  30°.  poolshoogte,  en  indien  dus  Memphis  2* duitfche  ihijl  zuidlijker  gelégen  heeft,  kan  men  de  legging  dezer  ftad  niet  te 
Dsjife  zoeken.  Bladz.  298  (II  D.  5   bl.  45  néd.  uitg.)  wil  de  fchrijver  de  legging 
der  ftad  bewijzen  uit  haaren  afftand  van  de  piramieden.  Maar ,   fchoon  Dsjife 
ook  omtrent  zo  ver  daarvan  afgelegen  is,  als  de  oude  fchrijvers  de  legging  van 
Memphis  befchrijven ,   kan  egter  deze  ftad  meer  zuidwaard  aan  den  Nijl ,   en  op 
gelijken  afftand  van  de  piramieden  gelégen  hebben.  Wijl  strabo  zegt,  dat  men 
de  piramieden  te  Babilon  zien  kan,  en  Memphis  tégenover  deze  ftad  legt,  wil 
Dr.  shaw  bladz.  299  (II D.,  bl.  46  néd.  uitg.)  ook  daarüit  bewijzen,  dat  Mem- 

phis op  die  plaats  gelégen  hebbe,  waar  men  héden  ten  dage  Dsjife  ziet.  Men 
kan  Zéker  de  piramieden  op  het  kafteel  te  Kahira,  of  het  oud  Babilon  zien ;   doch 
de  hieivoor  gemelde  fchrijvers,  welken  zelven  de  overblijfzels  van  Memphis  ge- 

zien hebben,  zeggen,  dat  deze  ftad  naar  het  zuiden,  en  eenige  uuren  van  Fos- 

tat. 
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tdt,  gevolglijk  ook  van  Babilon,  gelegen  hebbe ,   en  men  kan  derhalven  haare 

leSging  niet  naar  het  wellen  en  digt  bij  Babilon  zoeken.  Strabo  heeft  waar- 

schijnlijk willen  zeggen ,   dat  Memphis  fchuins  tégenover  Babilon  lag.  Hij  be- 
roept zig  verders  op  herodotus  ,   welke  zegt ,   dat  Memphis  in  het  fmalfte  ge- 
deelte van  Egipte  legt.  Dienvolgens  zou  ik  de  legging  dezer  Had  verder  zuid- 

waard  zoeken  dan  Dr.  shaw,  fchoon  hij  zegt,  dat  Dsji'fe  zéker/ijk  aan  het  nauw- 
ftc  gedeelte  legt.  Want  ik  heb  dezen  oord  in  eene  opene  vlakte,  en,  ten  zij 

ik  mij  zeer  vergilïe,  de  hoogten,  waarop  de  piramieden  leggen ,   en  die  het  fmal- 

fte gedeelte  van  Egipte  uitmaken ,   meer  zuidwaard  gevonden.  Deze  zelfde  pi- 

ramieden kunnen  dus  ook  in  de  nabijheid  van  Memphis  gelégen  hebben ,   en  daar- 
van benaamd  zijn  geworden,  offehoon  de  ftad  in  die  ftreek  geweeft  is,  waar  an- 
dere reizigers  nog  overblijfzels  van  Memphis  ménen  gezien  te  hebben.  Kort- 

om ,   ik  geloof ,   men  zou  uit  al  de  Ichrijvers ,   die  van  Dr.  shaw  aangehaald  wor- 
den ,   béter  kunnen  bewijzen ,   dat  de  ftad  Memphis  tuilchen  de  piramieden  en 

Sacara  gelégen  hebbe ,   dan  op  de  plaats ,   waar  tégenwoordig  Dsjffe  legt.  Al- 
leen verwondert  mij ,   dat  deze  groote  geleerde  ten  minflen  in  de  Geugraph.  Nub. 

en  in  de  reisbefchrijving  van  benjamin,  die  hij  beiden  bladz.  306.  (II.  D.,  bh 

55.  néd.  uitg.)  aanhaalt,  om  de  legging  der  ftad  Heliopolis  te  bewijzen,  oolc 

niet  gevonden  heeft,  dat  zij  de  legging  der  ftad  Memphis  befchrijven,  en  dat  hij 

hun  getuignis  niet  met  zijn  gevoelen  vergelijkt. 

Het  fchijnt ,   dat  de  verfcheidene  meningen  van  shaw  en  pocock  wégens  de 
ftgg’ng  der  ftad  Memphis  onder  de  engelfche  geleerden  eenen  grooten  twift  ver- 

oorzaakt hebben.  Dus  fchrijven  de  uitgevers  van  de  algemeene  waereldhiflorie 

der  laatere  tijden  in  het  ecrite  deed  §.  328.  (bh  716.  der  néd.  uitg.)  „   De  ftad 

„   Memphis  Hond  op  dezelfde  plaats ,   waar  thans  het  dorp  Geeza  is.  Dit  léren 

„   wij  uit  Dr.  shaw  ,   wiens  aanmerkingen  betreffende  de  aardrijkskunde  van- 

„   Egipte  en  fteenagtig  Arabië ,   lézenswaerdiger  dan  anderen ,   en  zo  wel  tert 

„   aanzien  der  waarheid ,   ten  minften  waarfchijnlijkheid ,   als  geleerdheid ,   nauw- 

„   keurigheid  en  rijp  oordeel  boven  alle  laatere  reisbefch rij  v   ingen  den  voorrang 

„   verdienen.  .   .   Met  één  woord ,   zijn  werk  zal  nog  ftand  houden ,   wan- 

3?  neer  nijd  en  boosheid  haare  tanden  zullen  ftomp  gebéten  hebben ,   en  wanneer 

•   -   eenigen  van  diegeenen,  die  ter  nabootzinge  of  verkleininge  van  hetzelve  ge- 

»   fchréven  worden ,   in  de  vergetelheid  zullen  bedolven  leggen  5   of  ten  minftem 

P   3   „   met 
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„   met  die  veragting  zullen  behandeld  worden ,   die  zij  zo  billijk  verdienen.”  Daar 

ik  niet  weet,  wat  de  engelfche  geleerden  kan  bewegen,  zulk  een  beflisfend  von- 

nis over  alle  reizigers  te  vellen ,   en  Dr.  shaw  ,   wiens  groote  verdienften  ieder 

een  buiten  dat  zal  willen  erkennen ,   als  het  ware  tot  hun  opperhoofd  te  verkla- 

ren ;   zo  kan  ik  mij  over  deze  uitfpraak  niet  inlaten.  Alleen  zal  ik  aanmerken , 

dat  men  zéker  geen  reisbefchrijvingen  geheel  vrij  van  feilen ,   en  geen  reizigers 

zonder  vooroordeel  zal  vinden,  en  dat  dus  elk  het  verftandigfte  zal  handelen, 

wanneer  hij  zijn  gevoelen  niet  te  halftarrig  verdédigt.  Men  zal  hem  voorzéker 

te  eenigen  tijde  regt  doen.  Misfchien  kan  men  van  de  Jooden  en  Copten  in 
Egipte  veele  narigten  van  de  legging  der  oude  Réden  dezes  lands  bekomen.  Doch 

weinige  Europeërs  zullen  zig  zo  ver  willen  vernéderen,  dat  zij  de  vriendfchap 
dezer  lieden  zouden  zoeken ,   en ,   wanneer  hunne  vraagen  door  den  eerften , 

dien  zij  aantreffen ,   niet  volkomen  beantwoord  worden ,   zig  de  moeite  géven 
bij  meer  anderen  naarvraag  te  doen ,   en  uit  hunne  dikwils  fabelagtige  berigten , 
het  befte  te  verzamelen.  Ik  zelve  heb  mij  in  Egipte  van  deze  gelégenheid  niet 

bediend ,   doch  béveelze  egter  toekomenden  reizigeren  aan. 

BESCHRIJVING  der  STEDEN  KAHIRA,  BULAK, 
M AS R   EL  ATIK  en  DSJISE. 

De  landftreek  van  Kahira  is  in  de  Iaatfte  iroo  jaaren,  te  wéten  in  den  tijd waarin  de  Mohammedaanen  heeren  van  Egipte  geweeft  zijn,  en  ftéden 

verwoeft,  of  verwaarloosd,  en  geheel  nieuwen  in  derzelver  plaats  gebouwd  heb- 

ben, zeer  veel  veranderd.  Zij  veroverden  kort  na  hunne  aankomft  in  Egipte 

door  de  verraderij  van  mokaukas  eene  ftad  Mafr.  Het  fchijnt  dat  men  wégens 

de  legging  dezer  ftad  nog  twijfelagtig  is ,   ten  minften  bewéren  de  uitgevers  der 

algetneene  waereldhiftorie  dat  het  het  beroemde  Memphis  geweeft  zij.  Maar 

mokaukas  nam ,   volgens  de  berigten  der  oofterfche  fchrijvers ,   met  een  groot  ge- 
deelte van  zijne  bezetting  de  wijk  op  een  eiland  in  den  Nijl,  en  de  Grieken, 

die  bij  hem  waren,  namen  hunnen  weg  naar  den  oever  op  de  andere  zijde,  en 

ver- 
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verder  naar  Alxandrië  (*)•  Mafr  lag  dus  aan  de  ooftzijde  van  den  Nijl :   maar 

Memphis,  éven  gelijk  Alexandrië,  aan  de  weftzijde  van  dezen  vloed,  en  de 

Grieken  hadden  in  ’t  geheel  niet  over  den  Nijl  behoeven  te  gaan ,   indien  zij  van 
deze  ftad  naar  Alexandrië  wilden  trekken.  Dit  Mafr  was  veelligt  het  Babilon 

der  griekfche  fchrijveren ,   en  lag  ongetwijfeld  zuidlijk  van  Kahira  tuflchen  den 

berg  El  mokattam  en  den  Nijl.  In  deze  landftreek  ontmoet  men  onder  andere 

kentekens  eener  verwoefte  ftad ,   ook  nog  eenige  oude  kerken ,   die  door  de  Cop- 

ten  in  eere  gehouden  worden,  en  de  Jooden,  welken  in  Egipte  te  allen  tijde 

zeer  talrijk  geweeft  zijn  (1)  ?   hebben  hunne  begraafplaats  ook  nog  in  dien  oord 

fchoon  de  weg  van  Kdhira  derwaard  tamelijk  ver ,   en  zomtijds  onveilig  is. 

De  eerfte  ftad,  welke  de  Mohammedaanen  in  Egipte  bouwden,  noemden  zij 
Foftat.  Van  haaren  oorfprong  vind  men  eenige  narigten  bij  de  arabifche  fchrij- 
vers  (§)■  Men  verhaalt,  dat,  als  amru,  veldöverfte  van  den  Chalif  omar, 
dit  gedeelte  van  Egipte  veroverd  had,  en  met  zijn  léger  tégen  Alexandrië  trek- 

ken wilde,  hij  hier  eene  tent  heeft  laten  ftaan,  om  eene  duif,  welke  haar  neft 
op  dezelve  gemaakt  had,  niet  te  verjagen,  en  de  Arabiers  hadden  dit  voor  een 

zo  goed  voortéken  aangezien ,   dat  zij  uit  dien  hoofde  op  deze  plaats  eene  ftad 

bouwden.  Doch  de  Arabiers  hadden  ook  andere  beweegréden,  waarom  zij 

zig  in  dit  geweft  neêrfloegcn.  De  weinige  nieuwlings  aangekomene  Mohamme- 

daanen  oordeelden  het  juiffc  niet  raadzaam,  onder  de  chriften  inwoners  in  de  ftad 

te  wonen,  maar  bouwden,  miffehien  tot  hunne  zékerheid ,   veelligt  uit  andere 

oorzaaken,  buiten  de  ftad,  ter  plaatze  waar  zij  zig  te  voren  gelégerd  hadden.  Alle 

andere  Arabiers ,   die  in  dien  tijd  hun  geluk  in  Egipte  zogten ,   en  die  Chriftenen , 

welken  Mohammedaans  wierden ,   namen  hunne  woonplaats  onder  hen ,   en  dus 

kan  ook  dit  de  oorfprong  der  ftad  Foftat  geweeft  zijn.  Indien  de  Grieken  en 

Romeinen  Alexandrië  tot  de  hoofdftad  des  lands  maakten ,   wijl  deze  plaats  hun 

de  allernaafte  was ,   kunnen  de  Arabiers  uit  eene  dergelijke  oorzaak  de  ftreek  van 

Fos- 

(*;  Algemeene  Waereldhiftorie  der  laatere  tijden  I.  D.  5.  328,  329.  [hl.  716.  e.  v.  néd.  uitg.J 
Eutycbii  avnales  Tom.  II. 

(t)  Hinerarium  Benjamini  Tudelenfis  p.  rol. 

($)  Gei grapbia  ftubienjis  P.  III •   cl.  3-  [p-  07-  Zie  shaws  LIt  D.  bl,  40.  e.  v.] 
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Foflat  gekozen  hebben;  want  deze  was  voor  de  troupen ,   die  zij  naar  Egiptc 
zonden ,   de  allermalle.  Daarenboven  hadden  zij  het  voordeel ,   dat  de  flad- 

houder  van  Egipte  van  hier  naar  alle  provinciën  waar  het  nodig  mogt  zijn ,   in 

allen  fpoed  troupen  uitzenden  kon  ,   wijl  hij  genoegzaam  in  het  midden  van  het 

land  woonde. 

Nadat  nu  Foltat  de  hoofdflad  van  Egipte  was  geworden,  verkreeg  zij  ook 

den  naam  Mafr.  Egter  behield  zij  deze  eer  niet,  maar  verviel  van  tijd  tot  tijd, 

naar  mate  dat  Kahira  opgang  maakte.  Toen  Kahira  eindelijk  de  hoofdflad  van 

het  gantfche  land  wierd ,   noemde  menze  insgelijks  Mafr ;   en  Foflit ,   tot  daar- 

toe Mafr  genoemd,  Mafr  el  atik ,   dat  is  oud  Mafr.  Desniettégenftaande  heb- 

ben de  Egiptenaars  de  oude  naamen  Reeds  behouden ,   en  noemen  de  tégen woor- 

dige  Rad  Mafr  gemeenlijk  Kahira ,   zo  als  de  lange  Rraat  aan  den  Nijl ,   een  ge- 

deelte van  Mafr  el  atïk  uitmakende,  FoRat.  Doch  de  Europeërs  hebben  den 

naam  dezer  laatfle  Rad  veranderd.  Dezen  plégen  Foftat  of  Mafr  el  atik  altijd 

oud  Kdhira  te  noemen ,   daar  die  plaats  egter  nooit  bij  de  inboorlingen  Kahira 

geheten  heeft. 

De  Rad  Kahira  is,  gelijk  men  weet ,   reeds  in  den  jaare  358  of  359  na  de 

Hedsjera  door  jaur  ,   Q   of  dsjohar  )   veldheer  van  den  fatemitifchen  Chalif  EL 

Moiis  aangelegd  (*).  Doch  deze  nieuwe  Rad  wierd  veeliigt  tot  het  jaar  57 2 , 

als  salah  ed  dïn  alhier  veele  pragtige  moskeen ,   fchoolen  en  hofpitaalen  bouw- 

de ,   cn  dezelve  met  eenen  muur  omringde ,   nog  Reeds  als  cene  voorflad  van 

Foftat  aangezien;  want  de  Scherif  ed  dris ,   die  zijn  boek  niet  lang  van  te  vo- 

ren gefchréven  heeft,  maakt  van  dezelve  in  het  geheel  geen  gewag ,   maar  enkel 

van  de  Rad  Foftat,  welke  men  toen  Mafr  noemde.  Men  ziet  te  Kahira  thans 

nog  de  overblijfzels  van  twee  Radsmuuren  ,   naamlijk  van  den  binnenften , 

welke  het  allerfterkft  gebouwd  is ,   tulfchen  de  poorten  Bdb  el  fitüch ,   Bdbel  ndfr, 

Bdb  gkreüb,  Bdb  el  machr&k  en  Bdb  esfuêli ,   cn  van  den  buitenften,  van  den- 
welken  nog  zeer  veel  tuflehen  Bdb  el  hadïd  en  Bdb  el fcharie,  tulfchen  Bdb  el 

machrük  en  het  kalled ,   als  méde  bij  Bdb  karhfel  Raat.  Welke  van  deze  muu- 

ren  door  salah  ed  dun  zij  opgebouwd ,   kan  ik  niet  met  zékerheid  bepalen,  wijl  ik 

in 

(*)  Abuuxdae  Defcriptio  Diar  Mafr.  Mazuis  gefchiednis  der  Regenten  in  Egipte. 

£ 
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in  deze  Had  geen  arabifche  opfchriften ,   welken  men  hier  anders  genoeg ,   en 

fchier  aan  alle  openbaare  gebouwen ,   vind,  afgefchréven  heb.  Waarfchijnlijk 

was  het  de  binnenmuur.  Deze  wierd  ten  tijde  van  twee  der  geloofwaerdigfte 

reisbefchrijvers  vanEgipte,  naamlijk  johan  leo  en  den  vorft  radzivil,  als  de 

grenspaal  der  ftad  Kahira  aangemerkt.  De  eene  rékent  alles,  wat  buiten  de  poorten 

Bab  el  fxtuch ,   Bab  el  nafr  en  Bab  es  fucli  is ,   welke  drie  poorten  alle  anderen  in 

grootte  en  fraaiheid  overtreffen ,   tot  de  voorftéden ;   en  de  andere  merkt  uit- 

druklijk  aan ,   dat  de  wijk  tuffchen  Bab  es  fuêli  en  het  kafteel  tot  de  voorftéde
n 

zij  gerékend  geweeft.  Hans  wilde,  dieinhetbegin  der  17de  eeuwverfcheiden
e 

jaaren  te  Kahira  was ,   zegt  insgelijks ,   dat  de  ftad  in  dien  tijd  met  ecnen  muur 

omringd  was.  Deze  was  waarfchijnlijk  de  buitenfte. 

Of  de  ftad  Kahira  in  de  laatfte  eeuwen  in.grootte  toe  -   of  afgenomen  is ,   kan 

met  geen  zékerheid  bepaald  worden ,   nademaal  wij  tot  dus  verre  nog  geen  grond- 

tékening  van  dezelve  gehad  hebben.  Volgens  de  befchrijving  van  johan  leo 

zou  men  haaft  geloven,  dat  zij  zédert  zijnen  tijd  niet  kleiner  geworden  zij ;   want 

fchoon  de  wijk  Tciliin  thans  niet  meer  zo  groot ,   en  El  karaf e   nu  meer  tot  be- 

graafplaatzen  aangewend  is ,   dan  het  in  dien  tijd  was  ;   fchoon  men  tuflehen  Ka- 

hira en  Bulak  geen  huizen  meer  aantreft,  en  Mafr  cl  atik  grooter  is  geweeft, 

dan  nu;  zo  vind  men  nogthans  daarentegen  op  de  andere  zijde  der  ftad  geheels 

wijken,  waarvan  de  gemelde  fchrijver  in  ’t  geheel  niet  gewaagt.  Daarenboven 

lagen  de  voorftéden  veelligt  niet  zo  digt  bij  malkanderen ,   en  aan  de  ftad  Kahira , 

als  tégenwoordig.  Doch  men  zal  van  mij  geen  gefchiednis  dezer  ftad  begeren , 

maar  alléén  dat  ik  haare  legging  en  grootte  zo  befchrijve  
als  ik  ze  zelve  bevon- 

den heb.  Te  dien  einde  heb  ik  op  de  XII  tafel  eene  grondtékenjng  
van  Kahira, 

en  van  de  nabij  leggende  ftéden  Bulak ,   Mafr  el  atik  en  Dsjife  ontworpen.  Dit 

was  indedaad  een" zo  moeilijke,  en  ten  aanzien  van  den  bekenden  
moedwil  der 

Kahiraanen  tégens  alle  vreemde  geloofsbelijders,  zo  gevaat  lijke  
arbeid,  dat  nog 

geen  Europeer  dien  ondernomen  heeft,  of  zo  ligt  wcêr  ondernémen  
zal.  Doch 

ik  heb  het  gewaagd,  al  de  ftraaten,  naamlijk  diegeenen,  Welken  
twee  uitgangen 

hebben,  door  fchréden  te  méten,  en  derzelver  legging  naar  een  klein compas  
te 

bepalen.  Tuflehen  deze  hoofdftraaten  vind  men  vcele  wijken ,   waarvan  eenigen 

wederom  uit  vecle  kleine  ftraaten  beftaan ,   die  egter  allen  maar  éénen  uitgang 

naar  eene  hoofdftraat  hebben.  Aldaar  wonen  gemeenlijk  maar  
handwerkers  en 

O   au- 
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andere  geringe  lieden,  welken  in  de  oofflerfche  Héden  niet  in  kunne  haüH maar  m   kieme  werkhuizen  i„  het  SU  of  aan  de  marktftraaten  a   “en , bl.  zz  aangemerkt  *   Dewijl  men  dut  hier  den  man  bij  dag  niet  in  zZ 1* 
%£%  “   het  bij  *   OoHerlingen  niet  gebrmklijk  isf  dat  men  zij*  * 
3”*  rb'J  *   Vr0U'"  ,of  ™   zijnen  vriend  maakt,  oordeelt  menA Honds  dat  een  vreemdeling,  die  in  2ulk  ee„e  wijk  komt)  verdooM  ;   en  J word  door  den  eerften  dien  hij  ontmoet,  berigt,  dat  de  «raat  aan  het  arri* emde  geen  uatgang  heeft,  en  dat  hij  gevolglijk  weer  terug  kéren  moet  Om » réden  zal  een  ameemdelmg  „iet  ligt  alle  afgezonderde  wijken  kunnen  bezoek* Ondertuflchen  heb  ik  ook  <yp1nrrpnun;i  ,   ,A 

zien  en  dtven  iw  >   ‘   t   b   h   d   gevonaen  ’   een!Se  weinigen  daarvan 
’   ~”"i  ,k  mede  °P  de  kaart  aangewezen ,   om  eene  proef  van 

bijzonderen  aanleg  der  Uraaten  te  lOhira  te  géven.  Ten  opzigte  ZTJj *   m   het  0oilen  «e2i®  h*>  k*  ik  mij  flegts  bemoeid  der** 

amewtjzen.  Men  zal  zig  juift  m   Europa  aan  de  kleine  ftraaten  der  oofterfcl* 

d fcbl "1  T-  SeI,5gen  Zij”’  “   derWven  zal  ™   «nen  reiziger** cifd  en  ’   dat  |!'J  zig  o,„  deze  kleinigheden  in  gevaar  Helle.  Ik  zal  de  W 
tekems  der  letters  en  getallen  welken  men  op  deze  kaart  vind,  hier  aanhaleu.  j 

°P  de  grondtékening  der  Jlad  Kdhira  of  Mafr. 

A.  Woning  van  den  negérenden  Pafcha.  B.  De  wijk  der  JannfcUmr, , het  kaHeel  m   den  bepaald  ren  zin.  C.  De  wijk  der  JJals.  A,  BC  legt.» op  eene  rots,  en  worden  gemeenlijk  het  (lot  of  het  kafteel  genoemd  D   & plaats  <A*.  ̂    Sara  «ata.  E.  De  plaats  .U. .   Jl  RmSU  F   Zfi.Zi  J mi  el  mjcK  een  vervallen  kafteel ,   en  daariij  de  most  Tem  ft M a*™  Haiïan’  eene  pragtige  moské.  Niet  ver  van  daar  is  Suk  SélaM 

eenpOfor  **  k°°P,ieden-  *   ̂    ̂   Dsjimea  eldsW* 
In  de  VCf>WT  C   m0S  ü   en  h°°Se  fchool‘  1‘  Dc  c°ptifche  patriarchaale  kc^' 

le  Z   3   T“  wfWChe  Patriarch  Eg.Pt-  *   St.  Nieolaus ,   * 

öfche  en  Oii'i  H   le£  ver  van  daar  is  de  Oqal  Harnfmi.  £   Eene  eof' 

van' dén  «riekfcL  blth  a™“,ifche  keit'  M'  De  w™i
”g  en  de  kei* 

van  gneklchen  biffchop  van  den  berg  Sinaï.  N.  Woning  van  den  K*  I 
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O.  <yl=>N  Chun  challl.  P.  £/  muriflan  of  het  ziekenhuis.  O.  Woning 
en  franfchen  Conlül,  en  van  de  kooplieden  dezer  natië.  R.  Woning  van 

,en  vcn<-'tiaanfchen  Conful.  S.  Het  Jooden  kwartier.  T.  Kubbet  el  asfab ,   eer- 
tijds de  woning  van  het  corps  Ailabs,  met  een  klein  kafteel  en  eene  groote moské.  Thans  is  alles  vervallen.  Hier  worden  de  Pachas ,   welken  te  lande  ko- 

men ,   door  de  voornaame  Kahiraanen  ontvangen.  V.  Begraafplaats  der  Vené- 
tiaanen  en  Copten.  X.  Eene  plaats  waar  veel  vee  geflagt  word.  T.  Een  oven 
waarin  eijeren  uitgebroeid  worden.  In  dezen  oord  is  ook  eene  kruitfabriek. 
Z.  Eene  kalkbranderij. 

Naam  en  der  bruggen  over  het  kanaal  dat  door  Kdhira  loopt. 

a*  5"^*^  f*  Kant  ar  et  füm  el  chahdfg.  b.  is  Kdntaret  ed  fj% 
neme.  c.  UJA  Kdntaret  es  fabbd.  d.  8>*S  Kdntaret  amérfchi. 

?"  fpb  3^'  Kdntaret  ed  fjatnemïs.  f.  Kdntaret  Sunqur.  g. .r*  o-.c  vJNs  Kdntaret  Abdrachman  Kichja.  h.  <_» ^1  c_,L>  s   Ly» 
Kantaret  bab  el  ch'drk.  k.  ®yLi  Kdntaret  el  Emir  HöJJejn.  1.  s   (/L*S Kdntaret  el  müfki.  m   êykyi  Kdntaret  ed  Jjedlde.  n.  I 

ijN»  Kdntaret  bab  es  fchdrie.  o.  Kdntaret  el  clmtibe.  p. Lryï  Kantaret  cd  ddhh.er  Bebhs. 

Naamen  der  birkets  of  menen. 

q- 
telt. 

**  z 

s. 

M-aJï 

U.  (_>,/'  J_> 

“VS? Birket  etfehech  kommer,  r.  < Ji=f\  Birket  er  rt- 
Birket  el  jüsbekïe.  t.  Birket  el  fauvale. 

>   Birket  abufehauhrib.  w.  &£=y*  Birket  en  naJTarïe. D   "...  1. *4-  é.1  7.  _   /T*   4 . .   t   *** 
.   ..  f   ^   1/  *   '   ,WI'  vi*  nwiu 

X.  Birkn  cl  kaffarln.  y.  ̂    &>*„  Aijibilh, Ja*))  Birket  elf  tl 

Naamen  der  poorten  te  Kdhira. 

1.  y»adl  ul>  Bab  el  nasr,  eene  groote  en  fraaije  poort.  2.  *jja»  VL» 
Bab  elfitüchj  eene  nog  pragtigere  poort.  Zie  de  XIII  tafel  cl>b 

Q.*  i» 
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Bab  elmédbach.  4.  »   Bab  en  nafcha.  5.  <_jL,  Bab  el fcharie > 
eene  oude  flerke ,   doch  laage  poort.  6.  <_?/.£=»  J!  u>b  Bab  el  bdkrie,  thans 
buiten  de  Rad  tuffcben  lufihoven.  7.  lajL  ̂ vjl  c_,Lj  Bab  es  /check  fchailb- 
8.  c-'Ls  Babelhadid.  9.  cA-U:  oVy  oL>  Bab  aulad  anan,  tuflchen  luR" 
hoven.  10.  l Sj$  B&b  elhaua.  11.  «Jljil!  <->U Bab  el fauvale.  12.  <->U ■■ 

— "A  * — Bab  Juk  cl  bahri.  13.  <_'\~>  Bab  el  medabcgh.  44.  cA-; 

^   '   Bub  es  fehech  vihan*  1 7 •   ̂  j ̂  !   <   ,\   >   Bab  en  nasrle»  jó  c_pi-r 
UtUM  La*  B'ab  gheit  el  bafcha.  17.  <_>L>  Bab  aijübbeh.  18.  cM 

Bab fetti feinab.  19.  oL>  Bab  teilün.  20.  ^L»  Bab 

elchalifa.  21.  «V*51  v'-*  Bab  el  karaf e.  22.  J*=f3)  oIj  Bab  edfjabbel  23. 
tr>l/c  -/Bah  lifjar.  24.  c_A.>  Bhb  kara  meidan.  25.  <_j ̂ si!  <_A-? 

Bbb  el  aj/ab.  26.  ̂ (/-.L^é=>A/)  c_>L>  Bab  el  inkfcharie.  27.  <_>Ij  W 
Bjfifti-  28.  «iUaJJ  ub  BbbclMttab.  29.  eJj^U  oL?  Bab  el  machrük . 
30.  Bbb  el  ghreüb.  31.  a   fuêli,  eene  zeer 
fraaije  poort,  thans  bijna  midden  in  de  Rad, 

. 

Be  Bulak ,   Mafr  el  atik  en  Dsjife. 

32.  El  hélle,  een  vervallen  gebouw,  waar  de  Pafchas,  die  den Nijl  opkomen  ,■ 
door  die  van  Kahira  ontvangen  worden.  33.  Een  houtmagazijn.  34.  Een  oud 
tuighuis.  35.  Het  zoutinagazijn.  36.  Het  tolhuis,  37.  Eene  groote  over- 
dekte  marktplaats  Kijfarïe.  3   8.  Eene  tichelbakkerij.  3 9.  Plaats  waar  fteenen  va» 

Memphis  en  andere  oude  Réden  uitgeladen  worden ,   en  waar  de  Kahiraanen  het 

Nijlwater  op  kameelen  halen.  40.  Het  luRhuis  van  een’  Beij ,   waar  in  onzen 
tijd  de  door  die  van  Kahira  afgezette  Pafcha  woonde.  41.  M   Jlabe,  eene  groo- 

te plaats ,   waar  de  aanzienlijken  uit  Kahira ,   nevens  hunne  bedienden  en  Haven 

zig  in  het  bus-en  boogfehieten  oefenen.  42.  Kafr  elain ,   een  groot  gebouw 
met  eene  koepel,  thans  door  Dcrwifchen  bewoond.  43.  Een  flegt  huis,  waar 

zig  de  Pafcha  ophoud ,   als  de  dam  in  ’t  kanaal  doorgefloken  word.  Tuifchen 

dezen  dam  en  den  Nijl  word  bij  het  fchoonmaken  van  het  kanaal  de  zogenaamde  ‘ 
bruid  opgeregt.  44.  Kerk  en  begraafplaats  der  Copten.  Hier,  zegt  men,  be- 

wegen zig  de  doodsbeend’ren  op  zékeren  dag  van  het  jaar.  45.  Een  hoog  ge- 
bouw met  vijf  paternofterwerken,  door  middel  van  dewelken  het  water  uit  den 
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^Jjl  om  hoog  gébragt,  en  over  eenen  muur  naar  eenen  waterbak  nabij  liet  ka- 
fteel  geleid  word.  46.  Eene  groote  moské.  47.  De  moské  Abu  Saki,  of  des- 

geenen die  de  waterleiding  gebouwd  heeft.  48.  Eene  coptifche  kerk.  49.  De 

moské  Anmi.  50.  Eene  groote  met  een’  muur  omringde  plaats  als  een  oud  kas- 
teel, tegenwoordig  alleen  door  Ohriftonen  bewoond.  51.  De  zogenaamde  koorn- 

fchuur  josephs.  52.  Dc  Bajar  of  marktftraat.  53.  Het  tolhuis.  54.  Een 

fal  ammoniaköven  te  Dsjïfe.  55.  Verfcheidene  ppttenfabrieken.  Alléén  in  de 

Birkets  of  meiren,  welken  in  Februari]  en  Maait  nog  niet  weer  uitgedroogd  wa- 

ren, is  water  getékend.  De  grootte  der  afgeflofcene  hoven  kon  op  deze  kaart 

niet  aangewézen  worden.  Erzijnegter  overal  hoven,  waar  men  boomen  getékend LLU 

vind.  De  tékens  urn  beduiden  begraafplaatsen.  De  ftraaten  te Kahira wor- 

den gemeenlijk  naar  de  nabij  leggende  poorten  of  bruggen  genoemd. 

De  ftad  KJhira,  Mafr,  of  zo  als  de  Europeërs  plégen  te  fchrijven ,   Cairo, 
Groot -Cairo,  legt  in  de  lengte  van  een  uur,  en  op  den  afftand  van  moer  dan  i 
duitfche  mijl  van  Rulak  en  den  Nijl,  en  \   mijl  van  Mafr  cl  atlk,  grootftendeela 
in  eene  zandige  vlakte,  aan  den  voet  en  hot  uiteifte  vinde  van  den  berg  Mokat- 

tam.  Dc  ftraat  waarin  de  FranfcKe'n  wonen,  is  op  30°.  i'.  58".  poolshoog- te. Van  den  berg  Mokattam  en  van  het  kaftecl  kan  men  de  ftad  het  beft  over- 

een. Aan  de  andere  zijden  is  zij  ten  deele  met  groote  heuvels  omgéven  •,  die 

van  tijd  tot  tijd  van  de  vuiligheid,  die  men  in  de  ftad  verzamelt,  en  dagelijks  op 
ézels  derwaard  brengt ,   aangegroeid  zijn ,   zo  als  de  heuvels  bij  het  kanaal  bui- 

ten de  ftad,  van  de  jaarlijkfche  reiniging  van  hetzelve  ontdaan.  Dezen  zijn 

reeds  zo  boog,  dat  men  van  den  Nijlkant  nauwlijks  de  torenfpitzen  zien  kan. 

Kahira  is  zéker  groot ,   doch  men  moet  daarüit  niet  befluiten  dat  het  al  zo  fterk 

bevolkt  is,  als  eene  ftad  van  gelijke  grootte  in  Europa ,   of  nog  fterker.  In  de- 

ze cgiptifchc  hoofdftad  vind  men  zeer  groote  meiren ,   die,  wanneer  zij  vol  wa- 

ter zijn ,   éven  zo  vcele  kleine  zeeën  verbeelden  kunnen.  Deménigvuldigemos. 

keen  bellaan  ook  veel  plaats,  en  misfehien  zijn  in  eenige  wijken  der  ftad,  voor- 

naamlijk in  Bah  es  Suêli,  Teilün ,   ll.ncfi  en  Bah  el  luk,  waarvan  ik  alleen  de  hoofd- 

ftraaten  ken ,   en  op  de  kaart  alles  als  met  huizen  bebouwd  getékend  heb ,   ook 

groote  tuinen  en  lédige  plaatzen,  zo  als  ik  het  tuflehen  het  kanaal  en  Birket  el 

fauvale  ook  wézenlijk  bevond ,   waar  ik  gelegenheid  gehad  heb  alles  nauwkeurig 

Q.  3   tn 
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te  zien.  De  huizen  te  Kahira  zijn  ook  niet  zo  hoog  als  die  in  de  europifche  Hé- 
den ,   zelfs  die  in  de  kleine  wijken  zijn  meeft  van  ongebakken’  tégelfleen ,   en 

flegts  van  ééne  verdieping.  Eenige  Europeërs  hebben  de  Had  Kahira  miflchien 

voor  buitengemeen  volkrijk  aangezien,  wijl  zij  op  de  zonderlinge  aanlegging 
van  derzelver  Araaten  geen  agt  geflagen  hebben.  In  zommige  oorden  der  Had 
kunnen  twee  nabuuren  uit  verfcheidene  wijken  agter  in  hunne  huizen  met  mal- 
kanderen  lpréken,  en  moeten  wel  \   uurs  ver  gaan  eer  zij  bij  malkanderen  komen 
kunnen,  omdat  elke  hunner  wijken  maar  éénen  uitgang  tot  eene  hoofdflraat 
heeft.  Daarom  vind  een  vreemdeling,  die  van  Kahira  verders  niets  pleegt  te 
zien  dan  de  hoofdflraaten ,   dezen  ook  bij  dag  met  lieden  opgepropt ,   voornaam- 

lek wijl  de  ftraaten  hier  zo  nauw  zijn ,   als  in  eenige  andere  Had  van  het  Ooflen. 
Maar  zelfs  de  afgelegene  hoofdflraaten ,   waar  maar  weinige  handwerkers  arbei- 

den ,   ziet  men  dikwils  van  volk  ontbloot ,   en  dit  onderfcheid  ziet  men  nog  merfc- 
lijker,  wanneer  men  in  de  afgezonderde  wijken  komt. 

De  merkwaerdigHe  kwartieren  en  gebouwen  te  Kahira  zijn  reeds  in  andere 

berigten  van  Egipte  zo  breedvoerig  befchréven ,   dat  het  genoeg  zou  zijn  derzelver 
legging  op  de  kaart  aangetoond  te  hebben.  Ik  zal  egter  van  eenigen  derzelver 

nog  kortlijk  melding  maken.  Het  IcaHeel  legt  tusfehen  de  Had  en  den  berg  Mo- 

kattam,  op  eene  van  dezen  berg  afgezonderde  rots.  Men  kan  juifl  met  geen 
zékerheid  bepalen ,   in  welken  tijd  men  begonnen  heeft  dezen  berg  voor  ’t  eerH 
te  bebouwen.  Waailchijnlijk  was  hij  reeds  onder  de  régering  der  Grieken  be- 

woond, en  maakte  een  deel  uit  van  het  cgiptifche  Babilon.  Benjamin  van  tu- 

dela  noemt  dit  kaHeel  Soan ,   en  het  fchijnt  dat  daarom  de  egiptifche  Jooden  ten 

tijde  van  benjamin  gemeend  hebben,  dat  het  Zoan  der  heilige  fchrift  hier  gelegen 

hebbe  (*).  De  legging  dezer  rots  is  zo  voordélig,  dat  men  geloven  zou,  dat  de 
Mohammedaanen  dezelve  reeds  beveHigd  hebben  gevonden.  De  Chalif  el  ma- 

müm  bouwde  in  het  jaar  217  na  de  Hedsjera  aan  den  berg  Mokattam  tégenover 
dit  kafleel  een  klein  kaHeel  Kubbet  elhaüe,  dit  is  egter  voor  lang 
weer  gastfchlijk  verlaten  (f). 

      Het 

(*)  Br^  ant  meent  in  zijne  Obf.rvations  relaiing  to  various  paris  of  ancisnt  biftory ,   dat  Heli» • polis  oudtijds  Zoan  iubbe  gehéten. 

(t)  Algemeene  Waereldbiftorie  der  laatere  tijden ,   II.  D.  §.  ijd. 

1 
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Het  geheele  kafteel  te  Kahira  beftaat  thans  uit  drie  kwartieren:  dat  van 

den  Parcha,  der  Janitfchaaren  en  der  Affabs.  Het  kwartier  van  den  Pafcha  is  zo 

vol  puinhoopen  ,   dat  men  hier  nauwlijks  de  woning  des  ftadhouders  van  gantfeh 

Egipte  zoeken  zou.  Maar  doordien  de  Pafcha’s  in  ’t  algemeen  zelden  lang  in 
eene  provincie  blijven,  wil  geen  van  hun  de  moeite  némen  een  nieuw  paleis  te 

bouwen,  en  om  die  réden  zijn  deze  heeren  overal  liegt  gehuisd.  Van  dit  kwar- 

tier heeft  men  poorten  tot  de  beide  anderen,  der  Affabs  en  der  Janitfchaaren; 

doch  de  Pafcha  heeft  er  de  Heutels  niet  van ,   maar  alleen  van  twee  andere  ge- 

ringe poorten,  waarvan  de  eene  naar  den  Karet  meidan ,   en  de  andere  aan  den 

muur  van  het  kafteel  der  Janitfchaaren  naar  den  berg  en  het  vrije  veld  leid,  en 

dezen  zijn  des  nagts ,   volgens  de  gewoonte  van  den  lande ,   ilegts  met  houten 
fleutels  verzorgd.  In  het  kwartier  van  den  Pafcha  is  ook  de  munt.  Hier  wor- 

den Sequins,  eene  gouden  munt,  Para,  eene  kleine  zilveren  munt,  en  Burben , 

eene  kleine  koperen  munt,  geflagen,  doch  allen  van  flegter  alloij,  dan  het  geld 

welk  te  Conftantinopel  gemunt  word.  Het  kwartier  der  Janitfchaaren  gelijkt 

meer  naar  eene  veiling ;   want  het  heeft  een’  muur  met  torens ,   naar  de  wijze 
der  overige  turkfche  veilingen ,   en  naar  de  oude  vellingkunll  der  Europeer  en. 

Het  corps  der  Janitfchaaren  word  wel ,   gelijk  de  overige  troupen  van  Egipte , 

van  den  Sultan  betaald,  doch,  dewijl  de  Officiers  voor  het  grootfte gedeelte  Ha- 

ven van  voornaame  heeren  te  Kahira  geweeft  zijn,  en  uit  dien  hoofde  grooter 

vrienden  hunner  gewézene  heeren  dan  van  den  Sultan  plégen  te  zijn,  zijn  hét 

gemeenlijk  dezen ,   die  eenen  door  de  Egiptenaars  afgezetten  Pafcha  wel  dra  met 

het  kanon  uit  zijne  woonplaats  verjagen ,   indien  hij  op  den  tijd  door  de  Beijs 

valtgefteld  niet  aanllonds  vertrekt.  Evenwel  fchijnen  de  Arabiers  niet  veel  vrees 

voor  de  Janitfchaaren  te  hebben ;   want  zij  llropen  dikwils  tot  digt  onder  deze 

veiling.  Dit  kwartier  is  vol  huizen.  Ook  is  hier  de  vermaarde  bron  josepiis  , 

welke  door  alle  reizigers  als  eene  der  grootfte  merkwaerdigheden  van  Kahira  be- 

zigtigd  word.  Deze  bron  moet  voorzéker  veel  arbeid,  en  geld  gekoft  hebben , 

nademaal  zij  zeer  diep ,   en  geheel  in  eene  rots  gehouwen  is ,   die  egter  uit  wee- 

ken  kalkfteen  beftaat :   en  in  het  algemeen  belchouwd  is  deze  arbeid  gering  in 

vergelijking  met  andere  dergelijke  oudheden,  bijvoorb.  met  de  oude  pagoden  in 

Indic ,   die  geheel  uit  harde  rots  gehouwen  zijn.  De  aftékening ,   welken  norden 

van  de  bronjosEras  geléverd  heeft,  is  zeer  goed.  In  het  kwartier  van  het  corps 

Affabs- 
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Aflabs  is  het  zogenaamde  -paleis  josephs  het  merkwaerdigfte.  Hier  word  het 

'   koftbaare  kleed  vervaerdigd ,   welk  jaarlijks  op  kotten  van  den  Sultan  naar  Mék- 

ka  gezonden  word.  Men  vind  in  dit  gebouw  ook  nog  eenige  overblijfzels  van 

zijne  oude  pragt.  In  het  vertrek ,   waar  de  wevers  zitten ,   ziet  men  aan  de 

wanden ,   boomen ,   huizen  en  dergelijken  in  fraai  mozaïk  werk  van  paerelmoer 

en  allerhande  foorten  van  kleine  fteenen  en  gefchilderd  glas.  In  een  ander  ver- 

trek ,   waar  het  kleed  geborduurd  word ,   zijn  nog  eenige  wél  bewaarde  opfchrif- 

ten  aan  de  wanden.  In  een  derde  vertrek  is  de  zoldering  zeer  fraai  gefchilderd. 

Boven,  naar  de  zijde  van  den  Kara  meidan,  alwaar  dit  groot  gebouw  door  een’ 
zeer  hoogen  muur  aan  de  fteile  rots  onderfchraagd  is ,   is  een  zonnedak ,   op  het 

welk  men  een  zeer  voortreflijk  uitzigtop  de  piramieden,  Dsjife,  Mafr  elatiken 

Btilak  heeft ,   en  tévens  een  groot  gedeelte  der  ftad  Kahira  overzien  kan.  Hier 

vind  men  nog  de  naamen  van  eenigen  der  vorige  Regenten  van  Egipte  uitge- 

houwen. Het  fchijnt  dat  de  Chalifs  en  Sultans  van  Egipte  in  dit  paleis  gewoond 

hebben ,   en  het  is  te  verwonderen ,   dat  de  turkfche  ftadhouders  zig  daar  niet 

van  bedienen.  Ik  vernam  bij  den  opzigter  over  de  werklieden  die  het  kleed 

bearbeiden,  die  mij  niet  alleen  in  dit  oud  paleis  heröm  geleidde,  maar  ook  nader- 

hand in  zijn  huis  op  koffij  onthaalde,  naar  welken  joseph  dit  pragtig  gebouwen 

de  voorheen  gemelde  bron  zij  genaamd  geworden.  Hij  meende ,   dat  dit  alles 

niet  boven  de  600  jaaren  oud ,   en  door  salah  ed  din  gebouwd  was.  Dit  is  met 

onwaarfchijnlijk ;   want  het  is  bekend  dat  deze  heer  veele  treflijke  gebouwen  ge- 

ftigt  heeft,  en  zijn  eigenlijke  naam  was  jusof  vader  van  modêfar  en  zoon 

van  ajüb  ( * ).  De  andere  naamen  welken  men  hem  toegevoegd  heeft ,   als 

sultjin,  el  mülk,  el  nasr  en  salah  ed  din,  zijn  allen  eertitels.  Digt  bij  het 

zogenaamde  paleis  josephs  ziet  men  nog  een  en  dertig  overeind  llaande  zuilen 

van  rood  granit.  Dezen  zijn  allen  zeer  groot  en  fraai  in  vergelijking  van  ande- 

ren ,   welken  men  hier  en  daar  nog  in  gebouwen  aantreft ,   maar  zij  komen  niet 

bij  de  kolom  van  pompejus  te  Alexandrië ,   zo  min  ten  aanzien  der  grootte  als  der 

fraaiheid.  Het  fchijnt  dat  ?ij  van  boven  gedekt  zijn  ge  wee  ft ,   thans  egter  is  alles 

open ,   en  bij  deze  fraije  zuilen  zijn  eenige  flegte  hutten  gebouwd.  De  weg  van 

de- 

(*)  Vila  Siladini,  vertaald  door  schultens. 
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deze  zuilen  naar  Bab  el  alïab  is  gedeeltelijk  door  rotzen  gehouwen.  Ook  ziet 
men  hier  in  den  muur  van  een  gebouw  eenen  dubbelden  adelaar,  die  door  den 
tijd  wel  veel  befchadigd,  egter  nog  zeer  kenbaar  is. 

De  voorftad  El  kar  af e   is  tegenwoordig  weinig  bewoond;  men  vinder  nog  eene 
ménigte  deftige,  ten  deele  vervallene  moskeen  en  begraafplaatzen  der  vorige 
beheerfchers  van  Egipte.  Hier  is  ook  de  grafftéde  van  den  vermaarden  scnaFEi , 
ftigter  van  eene  der  vier  feéten,  welken  zig  Sünniten  noemen.  Deze  oord  word 

vooral  op  vrijdag  zeer  fterk  bezogt  door  mohammedaaniche  wijven ,   deels  uit 

godsdienftigheid ,   deels  ook  om  eene  wandeling  te  doen.  Op  de  andere  zijde  van 
het  kafteel  zijn  tuflchen  den  berg  Mokattam  en  de  ftad  nog  zeer  veele  groote  ten 
deele  vervallene  moskeen  en  gebédenhuizen  op  de  graven  van  rijke  Mohamme- 
daanen,  op  ééne  rij  van  bijna  |   eener  duitfche  mijle  (*).  Onder  dezen  moet 
KAïD  beij  voornaamlijk  als  een  groote  heilige  aangemerkt  worden,  of  hij  heeft 
de  goederen  zijner  moské  béter  wéten  bij  malkanderen  te  houden ,   dan  de  ande- 

ren; want  de  tempel  dien  hij  in  dezen  oord  geftigt  heeft,  is  niet  alleen  in  een’ 
zeer  goeden  ftaat ,   maar  hij  heeft  ook  zo  veele  huizen  om  denzelven  gebouwd , 
dat  zij  tot  op  dezen  dag  een  aanzienlijk  dorp  uitmaken.  El  jüsbek,  die  in  het 
kwaï  tiei  te  Kahira ,   welk  naar  hem  genoemd  is ,   eene  groote  moské  gebouwd 
heeft,  legt  in  eene  moské  van  kaid  beij  ten  noordöoften ,   en  heeft  ook  veele 
huizen  rondom  zijne  begraafplaats.  Het  fchijnt  dus  dat  de  regenten  van  Egipte, 
en  andere  rijke  heeren  te  Kahira,  niet  minder  tot  godsdienftige  ftigtingen  ver- 
fpild  hebben ,   dan  de  Sultans  van  Conftantinopel ;   veelligt  hebbenze  dezen  nog 
overtroffen.  Mij  ftaat  voor  gehoord  te  hebben ,   dat ,   toen  de  Regent  dezes  lands 
nog  te  Kahira  woonde ,   een  arme  Schech  hier  een  geheel  jaar  lang  dagelijks  eene 
andere  moské,  waar  hem  éten,  drinken  en  nagtherberg  omniet  gegeven  wierd, 
had  kunnen  bezoeken.  In  het  kwartier  Teilun  is  eene  buitengemeen  groote  mos- 

ké van  100  dubbelde  fchréden  lengte,  en  een  oud  kafteel  Kalkt  el  kabfch  op  eene 
kleine  rots ,   merkwaerdig.  Dit  Meel  is  gebouwd  door  eenen  achmed  ibn  tei- 
lün,  die  in  het  jaar  :6j  der  Hedsjcra  tégen  den  Chalif  te  Bagdad  opHond,  ge- volg- 

(*)  Marai  noemt  dezen  oord  Affdlra.  Hij  maakt  niet  alleen  gewag  van  de  grafftéde  van  kaib 
EEIJ’  maar  ook  no§  van  veele  andere  P^S'ige  moskeen  en  begraafplaatzen  in  en  om  Kdhira. R 
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voJglijk  is  dit  llot  ouder  dan  de  ftad  Kahira  (*).  Van  de  overige  ménigvuldige 

moskeen  dezer  Had  is  Dsj'.mi  el  ashar  de  oudfte ,   uitgeftrekfte  en  rijkffce.  Een 

groot  getal  armen  verkrijgen  bij  dezelve  dagelijks  vrije  woning,  éten  en  drinken* 

Ook  is  hier  eene  vermaarde  Académie  der  Mohammedaanen ,   met  vier  Muftis  van 

de  vier  zogenaamde  regtzinnige  fecten ,   naamlijk  Schafei ,   Hanefi ,   Hanbali  en 

Maleki.  De  moské  Sultan  HiJJan  digt  bij  de  plaats  Romêle ,   is  een  voortreflijk  > 

hoog  en  fterk  gebouw ,   egter  dewijl  zij  zomtijds  in  een’  oproer  tot  eene  batterij 

tégen  het  k afteel  is  gebruikt  geworden ,   zijn  de  deuren  van  dezen  tempel  toege* 
muurd.  Het  getal  der  moskeen  te  Kahira  is  zo  groot,  dat  het  iemand  vervélen 

zou  de  lijft  daarvan  te  lézen,  en  nog  meer  al  derzelver  naamen  te  verzamelen  en 

haare  legging  op  eene  kaart  te  bepalen.  Ik  zal  derhalven  alleen  nog  aanmerken  > 

dat  verfcheiden’  derzelven  meer  dan  eenen  minaré,  (toren)  en  in  dezelven  geen 

klokken,  maar  eene,  twee  of  ook  wel  drie  opene  galerijen  rondom  zig hebben» 

van  welken  het  volk  tot  het  gebed  geroepen  word.  De  Mohammedaanen  zeg- 

gen ,   het  gelui  der  klokken  is  voor  de  laftdieren ,   gelijk  zij  dan  ook  gemeenlijk 

hunnen  kameelen  en  muilëzelen  in  de  karavanen  kleine  klokken  aan  den  hals  han- 

gen. Men  vind  in  de  moskeen  geen  andere  cieraaden  dan  een’  flegten  prédik- 

lloel,  groote  koftbaare  tapijten,  of  alleen  ftroo-matten  op  den  vloer,  groote 

vergulde  opfchriften ,   welken  gemeenlijk  fpreuken  uit  den  koran  zijn ,   aan  de 

wanden ,   en  eene  ménigte  flegte  lampen  aan  groote  horizontaal  hangende  rin- 
gen ,   tuffehen  dewelken  gemeenlijk  ftruisëijeren  en  andere  cieraaden  van  weinig 

waerde  hangen.  Naar  den  kant  van  Mékka  is  eene  van  fraai  marmer  gemaakte 

nis,  welke  men  de  Kebbla  noemt,  en  voor  dezelve  een  .paar  groote  lugters  met 

waskaerzen.  Wanneer  de  plaats  het  toelaat,  word  de  moské  altijd  zo  gebouwd? 
dat  het  eene  eind  tégen  Mékka  legt.  Anders  maakt  men  de  kebbla  ook  wel 

fchuins  in  den  wand ,   en  al  de  Mohammedaanen  wenden  bij  het  gebed  hun  aan' 

gezigt  naar  dezelve. 

    
D£ 

(*)  Hiftoriale  defcription  de  l’Afrique  par  jean  leon  fct.  365.  Algemeenc  waereldhrftorie  der 
laateïe  tijden,  II  Deel,  5   184.  marais  Gefcbiednis  der  Regenten  in  Egïpte.  De  Iaatfte  merk£ 

aan,  dat  achmed  13N  ïüulun  in  het  jaar  263  den  bouw  zijner  moské  begon,  en  in  2 65  eindig' 
de,  dat  de  Sultan  lagjin  el  mansuri  dezelve  met  voortrefiijke  inkomften  begiftigd ,   en verfchei' 
dene  ftigtingen  daarbij  gemaakt  heeft ,   enz. 
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De  Murijlan  is  eigenlijk  een  hospitaal  voor  zieken  en  krankzinnigen.  In  de 

arabifche  befchrijvingen  van  Kahira  kan  men  zeer  veel  lézen ,   zegt  men,  van  de 

groote  inkomflen ,   zo  van  dit  hospitaal ,   als  ook  van  veele  groote  moskeen ;   doch 

dezen  worden  dikwils  zo  beftierd ,   dat  de  rentmeefters  binnen  korten  tijd  rijk , 

maar  de  moskeen  van  tijd  tot  tijd  armer  worden,  ten  zij  dat  fleeds  nieuwe  erf- 

giften  het  verlies  vergoeden.  In  dit  hospitaal  was  voor  alles  gezorgd ,   wat  voor 

eenen  zieken  eenigzins  nodig  kon  zijn;  zelfs  had  men  de  muziek  niet  vergeten. 

Deze  laatfhe  geneugte  egter  was  hun  reeds  zédert  veele  jaaren  ontnomen ,   tot  dat 

abd  urrachman  Kichja  hun  vóór  eenigen  tijd  op  nieuw  daarmee  befchonk.  Ik 

heb  alleen  dat  gedeelte  van  het  gebouw  gezien ,   waar  de  zieken  zijn ,   en  het  ge- 

tal derzelven  was  voorzéker  klein  naar  mate  van  de  grootte  der  ftad.  De  Oqiih 

of  Chdns  zijn  groote  van  fterke  muuren  opgetrokkene  gebouwen  met  veele  klei- 

ne vertrekken  en  pakzolders  voor  de  kooplieden.  Dergelijken  vind  men  er  vee- 

len  in  Kahira.  Er  is  ook  een  groot  aantal  van  openbaare  baden.  Dezen  maken 

van  buiten  juift  geen  pragtige  vertoning,  maar  van  binnen  zijn  ze  ruim,  zinlijk 

en  fraai.  De  vloer  is  veelal  met  koftbaar  marmer  belegd;  en  men  vind  in  dezel- 

ven  verfcheidene  oppafTers,  waarvan  ieder  zijne  bijzondere  bazigheden,  heeft. 

De  plegtigheden ,   welken  dezen  met  iemand  die  zig  wil  baden,  in  agt  némen, 

en  die  reeds  door  anderen  omftandig  befchréven  zijn ,   komen  eenen  onlangs  aan- 

gekomen Europeer  zo  zonderling  voor ,   dat  hij  zig  verbeelden  moet ,   dat  men 

den  fpot  met  hem  drijven  wil.  Doch  de  Oolterlingen  zijn  daartoe  nietgefchikt, 

maar  men  kan  hen  vrij  laten  begaan,  en  zelfs  alle  léden  laten  uitrekken,  en  men 

zal  er  zig  wél  bij  bevinden.  In  het  binnenftc  van  het  gebouw  is  een  klein  ver- 

trek, en  midden  in  hetzelve  een  paal  van  omtrent  i\  voet  hoog,  op  welleen  dic- 

geenen  gaan  zitten ,   die  door  middel  van  zékere  zalve,  die  men  in  de  baden  ver- 

koopt, de  hairen  aan  de  heimlijke  plaatzen  wegnemen  willen.  Deze  plaats  kwam 

mij  merkwaerdig  voor,  wijl  ik  mij  herinnerde  onder  de  tékeningen  der  ouden, 

naakte  perfoonen  op  eenen  paal  zittende  gezien  te  hebben ,   en  daarom  vermoed- 

de ik,  dat  dit  tegenwoordig  gebruik  in  de  baden  reeds  zeer  oud  zij.  Tot  de 

openbaare  gebouwen  te  Kahira  behoren  ook  die  huizen ,   in  dewelken  dagelijks 

allen  voorbijgaande n ,   die  het  begéren,  omniet  water  gegeven  word.  Eenigen 

van  deze  huizen  hebben  een  fraai  aanzien,  en  de  oppafTers  in  dezelven  moeten 

geftadig  eenige  koperen  wél  vertinde  koppen  vol  water,  naar  de  zijde  van  de 
R   2   Itraat 
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ftraat  vóór  de  traliën  hebben  Haan.  De  Birkets ,   waarvan  men  er  verfcheiden’ 
in  en  om  Kahira  vind,  zijn  laage  oorden,  welken  binnen  den  tijd  van  twaalf 
maanden  kleine  zeeën,  vervolgens  fraije  lufthoven  en  weilanden,  en  eindelijk 
woeftemjen  verbeelden.  Bij  dezelven ,   en  voornaamlijk  om  Birket  el  fil  wonen 
veele  aanzienlijke  lieden.  Maar  de  Mohammedaanen  vertonen  hunne  pragt  niet 
uitwendig  aan  hunne  huizen,  en  om  die  réden  ziet  men  van  hunne  paleizen  ver- 

ders niets  dan  hooge  muuren. 

Van  de  overblijfzels  van  Heliopolis ,   omtrent  2   uuren  ten  noornoordöoften 

van  Kahira ,   heb  ik  in ’t  voorgaande  reeds  gewaagd.  Daar  legt  een  dorp  bij ,   waar men  eenen  wilden  vijgenboom  toont,  die  van  de  oofterfche  Chriftnqn  zeer  in 
eere  gehouden  word,  omdat  hij  zo  beleefd  zou  geweeft  zijn  zig  te  openen ,   en de  heilige  familie  op  haare  vlugt  naar  Egipte  zo  lang  te  verbergen ,   tot  dat  haare 
vervolgers  voorbij  getrokken  waren.  Van  dit  wonderwerk  maken  de  heer  van 
breitenbach  ,   de  prins  radzivil  en  anderen  reeds  melding.  Doch  men  be- 

driegt zig  grootlijks,  indien  men  gelooft  hier  nog  den  boom  te  vinden  welken 
men  voor  bijna  1 800  jaaren  zag.  De  prins  radzivil  befchrijft  hem  als  zeer  hoog 
en  dik,  hebbende  eene  wonderlijke  kloof,  en  wilde  zegt  dat  de  Ham  boven  den 
grond  in  drie  deelen  was  gedeeld.  Zulke  merktékens  herinner  ik  mij  niet  aan  den 
boom  gezien  te  hebben,  dien  men  mij  hier  toonde,  en  daarom  zou  ik fchier ge- 

loven, dat  dezelfde  boom,  dien  men  voor  200  jaaren  vereerde,  thans  niet  meer m   wezen  ,,  Ondertuflchen  némen  doch  de  herwaard  komende  Cbnït’nen  Z7n een  flukje  van  dezen  gewaande,,  heiligen  boom  méde,  en  dusdoende i J Zl 
reeds  een  aanzienlijk  gedeelte  van  deszelfs  ftam  weggedragen.  Ook  ziet  men  hier 
m   de  nabijheid  eene  bron,  die  insgelijks  bij  gelégenheid  dat  de  heilige  familie  deze 
plaats  bezogt ,   varfch  water  zou  bekomen  hebben.  Balfemboomen  vind  men  hier met  meer.  Heotmk  rantzow  tékent  aan  in  zijn  reisboek,  dat  de  laatfle  in 

fh'VÏTVr  OVer'lromiog  ™   verdorven  zij,  en  het  is  „iet  waar- fchijniijk ,   dat  men  zedert  dat  Egipte  den  Turken  onderworpen  geweert  is  de moe,te  genomen  hebbe ,   van  nieuwe  ptoten  van  dezen  boom  uit  ver  afgel&ene 
geweften  te  halen.  

«geiegene 

71  iS  m“’L em  groot  meir, 
zk  Her  jaarlüks  tor  ̂    hekomt’  en  dus  genoemd  word,  om  dat  de  pelgrims ö   ‘   J   ‘Unne  afreis  vergaderen ,   en  bij  hunne  terugkomt!  hier  wéder 
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van  malkand’ren  fcheidcn.  Bij  dezen  birket  zijn  een  paar  kleine  dorpen  ,   en  ver- 

fcheidene  groote,  doch  meelden  deels  vervallene,  landhuizen  van  voornaame  lie- 

den uit  Kahira,  insgelijks  cenige  hoven  met  dadelboomen.  Anders  vind  men 

aan  deze  plaats  niets  merkwaerdigs ,   behalven  gedurende  den  korten  tijd,  dat  de 

bedevaartgangers  hier  hun  léger  opgellagen  hebben.  En  ook  in  dit  onördelijk 

léger  is  niets  dat  verdient  gezien  te  worden ,   dan  alleen  cenige  koftbaare  tenten , 

zo  wel  van  diegeenen ,   die  naar  Mékka  willen  reizen ,   als  van  eenigen  hunner 

vrienden  uit  Kahira ,   die  hen  tot  hiertoe  uitgeleide  doen.  Ik  fpoedde  mij  na 

mijne  terugkomft  van  Damiat  den  zotten  Maij  1762 ,   welke  in  dit  jaar  twee  da- 

gen voor  de  afreis  der  pelgrimmen  was ,   om  deze  vermaarde  karavane  nog  bij 

Birket  cl  hadsj  te  zien ,   en  maakte  op  de  XIV  tafel  eene  aftékening  van  haar  lé- 

ger. Ik  twijfel  egter  of  ik  de  tenten  wel  in  zulk  eene  groote  ongerégeldheid  af- 

getékend heb ,   alsze  de  reizigers  opgellagen  hadden :   want  iedereen  fchijnt  zig 

bij  deze,  gelijk  bij  alle  andere  karavanen,  te  légeren  zo  als  hij  het  goedvind. 
Alleen  de  Emir  hadsj,  die  zo  voor  zig  zelven  als  voor  zijne  dienaars  veele  ten- 

ten heeft,  fcheen  dezelvcn  in  zékere  orde  opgellagen  te  hebben.  A.  Zijn  op  de 
gezegde  tafel  de  tenten  van  den  Emir  hadsj ,   en  tuflehen  dezelvcn  het  koftbaar 

behang ,   dat  naar  Mékka  moet  gebragt  worden ,   onder  zijne  eigene  kleine  tent. 

B.  De  woning  waar  de  Emir  hadsj  bij  dag  zijn  verblijf  houd.  Vóór  deze  woning 
lagen  drie,  en  bij  C   vier  kleine  kanonnen.  D.  Tenten  van  marketenters.  De 

regte  ftreepen  betekenen  touwen  aan  dewclken  paerden  en  kameelen  gebonden 
waren.  E.  Een  liegt  dorp.  B.  F.  Lufthuizen  van  voornaame  Kahiraanen.  Het 

overige  verbeeld  altemaal  ronde  en  langwerpige  tenten.  Den  optogt  van  deze 

karavane  uit  Kahira  heb  ik  niet  gezien ;   doch  anderen  hebben  dien  reeds  omltan- 

dig  befchréven.  De  Mdggrebi  of  weftlijke  Arabiers  reizen  te  gelijk  met  deze  ka^ 

ravane ,   naamlijk  de  Marokkaanen ,   die  gemeenlijk  fterken  handel  drijven  ,   reizen 

met  de  Egiptenaars,  de  Tripolitaanen ,   Algerijnen  en  Tunefers  gaan  één’  dag  vroe- 

ger ,   of  breken  één  dag  later  op.  De  laatllen  betalen  aan  de  egiptifche  regering 

geen  tol. 

Te  Bulak  vind  men  mogelijk  het  Litopofis  der  griekfche  fchrijveren.  Men  ziet: 

hier  eenen  grooten  bedekten  Baf  ar  of  marktplaats ,   door  de  inwoners  KiJJarlegz- 
noemd ,   en  waarvan  een  mijner  europifche  vrienden  te  Kahira  geloofde,  dat  dezel- 

ve dezen  naam  van  de  griekfche  of  romeinfche  Keizers  bekomen  hebbe.  Doch 
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in  andere  Réden ,   als  te  Bcyrut ,   ziet  men  dergelijke  marktplaatzen  welken  men 

Kïjfarïe  noemt ,   en  dit  woord  betékent  dus  niets  anders ,   dan  hetgeen  men  te 
Conftantmopel  Bezefian  en  te  Kahira  Oqdle  noemt  (*).  Bulak  is  tégenwoordig 
eene  tamelijke  ftad,  en  de  voornaamfte  haven  der  ftad  Kahira;  want  alle  waaren , 
die  op  den  Niji  van  Damiat  en  Rafchid  naar  de  hoofdftad  gebragt,  of  van  daar 
naar  de  middelandfche  zee  verzonden  worden,  moeten  hier  voorbij.  Om  die 

réden  is  hier  het  grootfte  tolhuis  in  Egipte.  Men  vind  te  Bulak  ook  de  ftapel 
van  rijft,  zout,  falpéter,  hout  en  van  den  Mraan,  welke  in  Opperëgiptewaft, 
doch  die  welke  in  het  middenftc  gedeelte  van  Egipte  gebouwd  word,  word  naar 

Kahira  geléverd.  Ook  heeft  de  Sultan  hier  een  huis,  waar  al  het  koorn,  dat 
hij  jaarlijks  uit  Egipte  naar  Mékka  en  Medina  zend,  opgelegd  word,  en  een  oud 

tuighuis,  waarin  men  fcheepsgereedfchap  bewaart  van  dien  tijd  af,  dat  er  nog 
eene  vloot  te  Sues  gehouden  wierd. 

FoJldtj  Mafr  el  atik,  of  gelijk  de  Europeërs  plégen  te  fchrijven,  oud  Cairo , 
kan  thans  nog  wel  eene  ftad  genoemd  worden ,   egter  is  zij  klein  in  vergelijking 
van  hetgeen  Foftdt  in  dien  tijd  was,  als  het  nog  de  hoofdftad  van  Egipte  ge- 
noemd  wierd.  Hier  is  een  tolhuis,  waar  de  waaren  welken  uit  Opperëgipte  ko- 

men ,   of  derwaard  afgaan ,   moeten  vertold  worden ,   insgelijks  eene  groote ,   met 
eenen  muur  omringde  plaats,  waar  de  regéring  koorn  onder  den  blooten  hémel 
doet  opleggen.  Dit  gebouw  is  zonder  tégenfpraak  in  de  laatere  tiiden  door  de 
Mohammcdaanen  gemaakt.  De  fchrijvors  welken  zeggen,  dat  hel  een  van  de 
koornfehuuren  zij,  die  josepk  bouwde,  hebben  zig  miflehien  door  benjamin 
van  tudela  laten  vervoeren,  welke  in  zijn  Itinerarium  p.  104  zegt,  dat  bij  te 
oud  Mafr  nog  veele  overblijfzels  van  de  koornmagazijnen  van  joseph  gezien  hebbe. 
Maai  hij  fpieekt  van  Memphis,  eene  ftad  die  twee  uuren  van  het  tégenwoordig 
Mafr  el  atik  af  lag.  De  moské ,   welke  de  arabifche  veldöverfte  amru  bouwde , 
legt  tufleben  Mafr  el  atik  en  den  berg  Mokattam ,   en  word  nog  jaarlijks  op  zé- 
kren  dag,  ter  gedagteniflè  dat  hier  de  eerfte  moské  ftond,  welke  deMohamme- 
daanen  in  Egipte  gebouwd  hebben ,   van  de  voornaamften  uit  Kahira  bezogt.  Zij 

      — —       word 

(*)  Groote  openbaare  gebouwen  worden  ook  in  Earbarijë  CaJJ'eries  genoemd.  Hifioire  de bari:  par  le  b.  t.  pierre  dan.  p.  168 
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word  egter  flegt  onderhouden.  In  dezen  oord  is  ook  eene  met  cenen  zeer  ou- 

den muur  omringde  plaats,  van  de  gedaante  50  op  de  XII  plaat.  Hier  was  veel- 

ligt  het  kafteel  der  ftad  Mafr ,   dat  in  de  berigten  der  Arabieren  van  de  verove- 

ring van  Egipte  vermeld  word.  Dit  vervallen  kafteel  word  thans  door  Chris- 

tenen bewoond.  Men  vind  daarin  verfcheidene  kerken  en  begraafplaatzen  der 

Grieken  en  Copten ,   een  coptifch  vrouwcnkloofter ,   en  eene  grot  onder  eene 

coptifche  kerk ,   die  men  in  groote  eere  houd ,   omdat  men  gelooft ,   dat  de  heili- 

ge familie  aldaar  eenigen  tijd  gewoond  hebbe.  De  Engelfchen  en Franfchen  heb- 

ben er  ook  eene  begraafplaats,  en  de  Franciscaanen  eene  kapel,  bij  dewelke  één 

van  hunne  orde  woont.  De  kerk  van  den  heiligen  gregorius  ,   den  Grieken  toe- 

behorende ,   is  vermaard  wégens  de  wonderwerken ,   die  naar  het  voorgéven  der 

munniken  aldaar  gefchicdcn.  Men  verzekert  naamlijk,  dat  dolle  lieden,  zo  wel 

Mohammedaanen  als  Chrift’nen ,   hun  verftand  weer  bekomen ,   als  zij  maar  aan 

een’  ijzeren  halsband,  die  aan  eenen  pilaar  in  deze  kerk  vaftgemaakt  is,  gefloten, 
en  zékere  gebéden  over  hen  gelézen  worden.  Men  bragt  mij  hierbij  eenen  nijl- 
méter  in  eene  diepe  bron,  waarin  nog  alle  jaaren  een  weinig  waters  komt ,   wan- 

neer de  Nijl  geftégen  is.  Men  wilde  bewCren,  dat  hier  eertijds  de  oever  van 

den  Nijl  geweeft  zij ,   en  dit  is  niet  gantfeh  onwaarschijnlijk ,   wanneer  men  be- 

denkt, dat  alle  vloeden,  voornaamlijk  ter  plaatze  waar  ftéden  leggen ,   hunne 

bedden  plégen  te  veranderen.  Dus  ziet  men  ook  tégenwoordig  dat  het  kanaal 
tufïchcn  Foftat  en  het  eiland  Rodda  bij  laag  water  droog  word.  Ondertuflchen 

kan  de  gemelde  nijlméter  ook  door  een  onderaardfeh  kanaal  met  den  vloed  ver- 

eenigd  geweeft  zijn.  De  prins  radzivil  merkte  reeds  bijna  voor  200  jaaren  aan  , 

dat  men  toen  ten  tijde ,   gelijk  tegenwoordig ,   bij  laag  water  droogvoets  van  oud 

Mafr  naar  het  eiland  Rodda  hebbe  kunnen  gaan-  Dus  is  de  ooftlijke  oever  des 

Nijls  in  dezen  oord  veelligt  in  meer  eeuwen  niet  merklijk  vei-anderd. 

De  waterleiding,  door  welke  het  water  van  den  Nijl  tot  digt  bij  het  kafteel 

van  Kahira  geleid  word,  en  die  volgens  marai’s  berigt  door  eenen  Sultan  el  gu- 
ri,  die  in  het  jaar  onzes  heereüj  1501  aan  de  regéring  kwam,  gemaakt  wierd, 
is  op  de  grondtékening  afgebeeld.  Voor  het  overige  is  van,  dezelve  in  reisbe- 
fchrijvingen  genoeg  geiproken.  Aan  de  andere  zijde  van  het  kanaal  welk  door 
Kahira  loopt ,   cn  digt  bij  den  Nijl,  legt /uw  el  ain een  groot  gebouw  met  eenen 
fraijen  koepel.  De  Derwifchen  welken  het  thans  bewonen ,   en  groote  inkomften 

daar- 
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daarbij  hebben,  tonen  hier  eene  plaats  waar  Sultón  seli'm  zou  gezéten  hebben. 
Boven  de  deur  van  dit  kloofter  hebben  zij  nog  andere  merkwaerdigheden ,   bij 
voorb.  eene  laers,  waarvan  de  voetzool  22  deenfche  duimen  lang  is,  en  die' een 
Deiwifch  ibrahim  genoemd  ten  tijde  van  Sultan  beber  zou  gedragen  hebben; 
eencn  pijpenkop  van  évenrédige  grootte,  en  nog  andere  zeldzaamheden  van  dien 
aart,  welken  deze  reizende  broederfchap  verzameld,  en  hier  ter  gedagteniffe  be- 

waard heeft.  Niet  ver  van  dit  kloofter  zijn  groote  plaatzen ,   waar  zig  de  voor- 
naame  inwoners  van  Kahira  met  hunne  huistroupen  gemeenlijk  des  woendags  en 
des  faturdags  in  het  bus-  en  boogfchieten  oefenen.  Eenigen  hebben  hier  fteencn 
ten  gedenkteken  doen  opregten ,   hoe  ver  zij  met  den  boog  hebben  kunnen fchieten. 

Aan  de  weftzijde  van  den  Nijl,  tégenover  de  ftad  Maft  el  atïk ,   legt  eene  klei- 
ne ftad  Dsjife,  welker  oorfprong  mij  niet  bekend  is.  Als  men  egter  met  de  om- 

leggende heuvels,  welken  van  de  vuiligheden ,   op  de  ftraaten  verzameld  en  der- 
waard  gebragt,  fclujnen  veroorzaakt  te  zijn ,   befluiten  mag,  dan  is  zij  niet  meer 
nieuw.  Miflchien  is  zij  met  Foftat  te  gelijk  opgekomen,  en  ook  weer  vervallen. 
Er  woonden  hier  waarfchijnlijk  veele  handwerkslieden ,   die  hun  brood  dagelijks 
in  Foftat  verdienden,  die  egter,  nadat  deze  ftad  in  verval  geraakt  is,  zig  naar 
Kdhira  begeven  hebben.  Ik  heb  er  niets  merkwaerdigs  gevonden ,   uitgezonderd 
eemge  lufthuizen  der  aanzienlijken  uit  Kahira  en  verfcheidenc  fabrieken 

.   chkn  Masr  el  atik  en  Dsjife  legt  het  eiland  Rodda.  Het  fchijnt  dat  het in  de  laatfte  tfoo  jaaren  m   grootte  weinig  af-  of  toegenomen  is;  want  indien  men 
deszelfs  grootte  en  gedaante  nog  tégenwoordig  befchrijven  wil ,   kan  men  het- 

zelfde zeggen ,   hetgeen  men  reeds  bij  den  Scherif  ed  drïs  aangetékend  vind  (*). 
Bij  dezes  fchnjvers  tijd,  als  Maft  cl  atïk  in  bloei  was,  waren  hier  veele  tuinen 
en  lufthuizen,  en  wégens  de  menigvuldige  verrigtingen,  die  de  inwoners  der 
hoofdftad  naar  de  overzijde  des  Nijls  hadden ,   was  er  niet  alleen  tuflchen  Foftat 
m   Rodda ,   maar  ook  tuflchen  dit  eiland  en  Dsjïfe  eene  fchipbrug.  Doch  zédert  dat 
Kahira  de  hoofdftad  geworden  is,  vind  men  niet  eens  eene  brug  van  Foftat  tot 
-   -t  gemelde  eiland ,   maar  die  van  Kahira  hebben  hunne  lufthuizen  naar  Maft  el 

atïk , 

(*)  Gcographia  Nubienjis  p.  ///  ql  *, 
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atl^’  zelfs  tot  Birket  el  hadsj  verplaatft.  Uit  dien  hoofde  vind  men  te 

Rodda  niets  merkwaerdigs ,   dan  den  zuidlijden  hoek,  op  welken  men  niet  alleen 

^en’  fterken  muur  ziet  om  het  geweld  van  het  water  te  kéren ,   maar  ook  eenige 
oude  gebouwen ,   bijzonder  eene  moské  en  in  dezelve  den  beroemden  Mikkias , 
of  nijlméter.  Verfcheidene  reizigers  hebben  tekeningen  van  dit  gebouw  gemaakt 
doch  niemand  zo  goed  als  norden.  Alleen  fchijnt  de  afbeelding  fraijer,  dan  het 

origineel,  waarnaar  dezelve  getékend  is.  Doordien  de  Turken  daar  niet  veel 

gelds  toe  aanwenden,  is  het  van  tijd  tot  tijd  vervallen. 

Ik  weet  niet,  of  reeds  iemand  de  breedte  des  Nijls  gemeten  hebbe.  Ik  be- 

vond dezelve  bij  Dsjifc,  (de  breedte  van  een  klein  eiland  Dsjefiret  el  Mikkias , 
welk  er  eerft  zédert  weinige  jaaren  gekomen  is ,   daarbij  gerékend) ,   door  middel 
eener  grondlijn  van  233  voet,  en  de  beide  naafte  hoeken  83\  10'.  en  920.  20'. 
2946  voet.  De  breedte  van  den  Nijt  bij  Rafchid  is  egter  niet  meer  dan  650 
voet,  en  bij  Damiat  niet  veel  boven  de  100  voet.  Men  weet  dat  deze  vloed 

alle  jaaren  omtrent  in  het  midden  van  Junij  begint  te  wasfen ,   dat  hij  omtrent 
gedurende  40  of  50  dagen  aanhoud  te  zwellen  tot  dat  hij  zijne  grootfte  hoogte 
bekomen  hebbe  ,   en  dan  allengs  valt ,   tot  dat  hij  in  het  begin  van  Junij  des  vol- 

genden jaars  weer  tot  zijne  grootfte  laagte  gekomen  is.  Zo  weet  men  ook  dat 

het  in  Habbcfch ,   zo  als  aan  de  weftzijde  van  de  bergagtige  landftreek  van  Ye- 

men ,   in  de  hectftc  zomermaanden  fchier  dagelijks  regent ,   en  dat  dit  het  fchie- 

lijk  rijzen  van  den  Nijl  veroorzaakt  (*).  De  ftroomen  in  Yemen  vloeijen  daar- 
om ook  in  het  zelfde  jaargetij  over ,   alleen  met  dit  onderfcheid,  dat  zij  zig  enkel 

in  zee  ftorten,  of  in  het  zand  dood  lopen,  daar  in  Habbcfch  veele  wellen,  bee- 

ken  en  ftroomen  zig  vergaderen ,   en  vervolgens  maar  éénen  vloed  uitmaken  , 

die  zijnen  weg  door  gantfeh  Egiptc  neemt.  De  Nijl  ftijgt  niet  overal  éven 

hoog.  Dewijl  men  mij  bij  den  mikkias  niet  veroorloven  wilde  te  méten ,   hoe 

veel  de  vloed  gevallen  was ,   zogt  ik  bij  eenen  fteilen  muur  te  Dsjife  een  téken 

van  de  laatfte  grootfte  hoogte  van  den  Nijl ,   en  bevond ,   dat  dezelve  den  30^11 

Januarij  1762  reeds  15  voet  hoog  boven  het  oppervlak  van  het  water  was,  en 

vol- 

(*)  yoyage  d'sibbyifinie  du  p.  lobo  p.  80.  Befchrijving  van  Arabië  bl.  3.  Greavcs  misccllane- 

ous  Works  Vol.  I.  p.  101.  Jerofol,  psregrinatio  principis  badzivil.  p.  159.  benjamin  de  tude- 
la  en  anderen  meer. 

s 
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volgens  hetzelfde  kenteken  was  het  water  den  volgenden  eerften  jmi}  , ,   voet gevallen.  De  N*  rijft  bij  gevolg  in  de  ftreek  van  Kihira  voorzL  2.  ™t. 
Doch  te  Daimat  en  liafchld  verzekerde  men  mij,  dat  hij  daar  maar  ZLZ‘ 

hebbe  jSC.  il'T  *   °P  £*  ZWCC“  "»  *»  Ki  gelet  heeft,  zal  vaftgefteld hebben  oat  hij  daar,  waar  hij  noginéén  bedde  heitoren  is,  „iet  honger  Le, *n  m   de  nabijheid  der  middelandfche  zee,  nadat  hij  zo  veele  dorre  akkers  oj 
ftreeks  Kdhira  gedrenkt,  zo  veele  birkets  of  kleine  meiren  met  water  ge, m'd , en  z,g  ,n  zo  veele  kleine  takken  verdeeld  heeft.  Nogthans  heeft  men  zulk  een gioot  onderfcheid  van  zijne  wafling  op  zulk  eenen  kiemen  afftand  veellim  met vermoed  Als  de  Ngl  begmt  te  zwellen,  worden  alle  groote  en  kleine  kan^ the  van  den  hoofdflroom  afgeleid  worden  om  de  omleggende  velden  te  bewate- ien,  gertopt  en  fchoon  gemaakt,  tot  dat  het  water  tot  eene  zékere  hoofte  «. 
rezen  is  ,   welke  door  den  nijlméter  op  het  eiland  Rodda  bepaald  word"  Te dien  einde  ,s  hier  een  Schech,  die,  zodra  als  hij  bemerkt,  dat  de  hoogte  van het  water  eemgzins  toegenomen  is ,   het  aanftonds  te  kennen  geeft  E?„e  Zé riigte  van  arme  lieden  die  te  Maft  el  atïk  of  te  Foflét  op  die  tijding  wagten  ite alsdan  naar  Kahira,  en  ieder  maakt  dit  heuglijk  nieuws  op  deftraaten  inziinkwar. tiei  bekend.  \   ervolgcns  komen  deze  lieden  dagelijks  op  zéker  uur  wéér  naar 

FolMt,  en  de  Schech  roept  hun  van  het  eiland  Rodda  toe,  hoe  veel  duim  de 
Nijl  gewasfen  is.  Dit  gaat  men  telkens  wederom  bekend  maken  tor  dat  de  Niil 
de  bepaa.de  hoogte  bekomen  heeft,  dat  het  kanaal,  welk  doorKahira  loopt"  g opend  zal  worden;  een  téken  dat  alsdan  de  fittingen  aan  den  Sultda  m«tel betaald  woi  den ,   en  dat  men  voor  geen  misgewas  te  vrézen  beeft.  Doch  o? 
bengten,  welken  van  het  wasfen  des  Nijls  uitgeroepen  worden,  is  zeer  weini> 
aat  te  maken.  De  Schech  gaat  alléén  naar  den  nijlméter,  en  gcefc  in  het  eerft de  toegenomene  hoogte  altoos  minder  op,  opdat  hij,  ingeval  het  water  téven  het 

laatft  in  een  paar  dagen  mogelijk  niet  te  veel  wasfen  mogt,  wat  meer  zou  kun- 

nen zeggen,  om  onder  de  inwoners  geen  bekommering  te  verwekken ,   dat  de" Nyl  de  gewenfchte  hoogte  niet  bereiken  zal.  Ik  ben  zelve  omtrent  den  tfd 
dat  men  hoopte  dat  het  kanaal  haalt  zou  kunnen  geopend  worden ,   eenige  re-'— van  Kahira  naar  den  mond  van  het  kanaal  gegaan ,   om  de  veranderde  hoomr  ,cs 
waters  aan  eenen  Reilen  muur  waartenémen,  en  dien  zelfden  dag  ̂    men& Rad  bekend  maken,  dat  het  wei  driemaal  hooger  gerezen  was,  dan  ik  het  be- 

von- 
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"vonden  had.  Ik  wenfchte  dat  ecns  een  europifch  koopman  te  Kahira ,   die  een 

huis  te  Dsjife  gehuurd  heeft ,   of  een  der  munniken  aldaar ,   of  een  ander  reizend 

Europeer,  zonder  van  de  Mohammedaanen  bemerkt  te  worden,  cenen  nijl- 

méter  maakte.  De  gcmaklijkfte  wijze  zou  deze  zijn.  Men  kan  wanneer  de 

Nijl  op  het  laagfte  is ,   de  hoogte  méten  van  eenen  muur  die  aan  den  vloed 

ftaat ,   de  lleenen  boven  het  water  uitkomende  tellen ,   en  dagelijks  hierbij  op- 

merken, hoe  boog  de  Nijl  is  gerezen.  Men  zal  zomtijds  befpeuren,  dat  het  wa- 

ter te  midden  in  het  wasfen  onverwagt  gevallen  is;  maar  alsdan  moet  men  ver- 

nemen ,   of  niet  hier  of  daar  een  kanaal  doorgeftoken  is  ,   het  welk  dan  aanftonds 

een  merklijk  onderfcheid  in  het  aangroeijen  van  den  Nijl  maakt.  In  het  jaar  dat 

ik  in  Egipte  was,  wierd  den  29ften  Junij  voor  het  eerft  uitgeroepen,  dat  de  Nijl 

was  begonnen  te  rijzen,  en  den  Bftcn  Auguftus  wierd  bekend  gemaakt,  dat  hij 

tot  de  hoogte  van  1 6   ellen  (Dra)  geftégen  was.  Hierop  wierd  de  dam  in  het  ka- 

naal dat  door  Kahira  loopt,  den  9kl>  Aug.  met  de  gewoonlijke,  en  reeds  door 

voelen  befchrévene  plegtigheid  doorgeftoken.  Wij  verwagtten  het  water  in  de 

ftad,  hoewel  te  vergeefs  ;   want  men  had  het  kanaal  dit  jaar  zo  flegt  gereinigd, 

dat  wij  eerft  den  loi=n  tégen  den  avond  een  weinig  waters  zagen,  daar  men  an- 

ders aanftonds  denzelfden  dag  op  het  kanaal  had  kunnen  varen.  Dit  buitenge- 

woon toeval  maakte  veel  beweging  onder  die  te  Kahira ,   en  men  fprak  reeds , 

dat  degeen ,   die  op  zig  genomen  had  het  kanaal  fchoon  te  maken ,   zijn’  kop  zou 
moeten  verliezen.  Deze  egter  betaalde  eene  groote  fom  aan  de  regering,  deed 

daarenboven  op  zijne  eigene  koften  den  il<len  Aug.  eenen  nieuwen  dam  in  het 

kanaal  opwerpen,  en  dezelve  wierd  den  i^en,  doch  zonder  eenige  
plegtigheid, 

weer  geopend.  Nadat  eerft  het  kanaal  te  Kahira  doorgegraven  is ,   worden  
ook 

de  andere  groote  kanaalen,  verder  naar  den  zeekant,  van  tijd  tot  tijd  geopend. 

Want  elk  gebied  mag  den  Nijl  niet  aanftonds  afleiden,  wanneer  hij  tot  des- 

zelfs  oogmerk  hoog  genoeg  geftégen  is,  maar  de  Egiptenaars  némen  hierbij 

zékere  vaftgeftelde  wetten  in  agt.  Op  dezelfde  wijze  hebben  ook  diegeenen, 

welken  aan  een  kanaal  wonen ,   hunne  eigene  wetten ,   volgens  welken  zij  de 

bijkanaalen  openen.  Opdat  nu  het  water  zig  eerft  ver  in  het  kanaal  dat  door 

Kahira  loopt,  zou  verbreiden ,   blijven  de  toegangen  tot  de  bjrkets  in  en  om  Kahira 

gemeenlijk  nog  drie  dagen  geftopt.  In  dit  jaar  wierd  het  water  eerft  den  i8den 

Aug  in  Bixket  el  jusbekie,  en  nog  laater  in  de  andere  birkets  gelaten. 

S   2   Tus- 
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Tusschen  den  dam  in  het  kanaal  dat  door  Kahira  loopt,  en  den  Km  J naar  oud  gebruik  midden  in  het  kanaal  eene  aarden  zuil  f   omwent ™ ’/ te  als  men  denkt  At  de  Nijl  zal  gerézen  zijn ,   wanneer  de  dam  zal 

.   V01  en’  opgc‘regt-  -Dezcn  Öomp  aarde  noemen  de  Eeip  tenaars  Aru-  'Ihr IS  eene  tand.  Ik  meen  gelézen  te  hebben,  dat  de  heidenfche  Egiptenaars’  den Nijl  jaarlijks  eene  jongvrouw  opgeöfferd  hebben.  Deze  Arüs  derVlni 
daanen  heeft  denklijk  nooit  iets  anders  zullen  verbeelden  dun  *   ™mme' 
van  het  gemeene  volk;  want  zo  lang  do  dam  TtZ 
ftroom  op  deze  plaats  niet  zo  fterk,  dat  hij  de  bruid  ter  nédekve™  '   a’r  en ƒ   .volk  ziet  dus  daaraan  omtrent  hoe  veel  de  Nijl  nog  ftijgen  moet  voor  dat 
de  dam  kan  geopend  worden.  Maar  zodra  dit  gelei, ied  f,  'i  men  zan deze  bruid  geen  dienft  meer,  en  wij,  alsdan  de  ftroom,  voornaam!^"  Z 

f:  word  zij  d°M  * 

proeven  nemen,  volgens  welken  zij  van  te  voren  bepalen  wil, en,  ho  " M   waslen  zal  en  of  men  een’  goedkoopen  of  duuren  tijd  te  Ivagten  hebbt 

tuflehen  den  t=“'  oT  7k men  zegt,  dat  de  droppel  (.te  m*)  valle,  welke  het  wadi  Ct’  N   fver ©orzaakt.  De  wijven  zetten  te  dien  einde  in  den  gemclden  nagt  aéfe 
ei  ceg  op  de  daken  haarcr  huizen ,   en  indien  het  den  volgenden  morgen  niet ”   gA'8  t0eg0n°men  "   ’   *»  “   *   *■*■*  «*  niet  gevalil  U   het  deeg  in 

tegendeel  zwaarer  geworden,  dat  zal  een  téken  zijn  dat  hij  gevallen  is,  en  hier' mt  geeft  men  voor,  te  kunnen  betékenen,  hoe  veel  voet  hoogde  Nijlzalzwet 
fcn ,   en  tot  welken  pnjs  *   vrugten  in  het  volgenden  jaar  zijn  zullen. '   De  lui £lng  m   fpte  zeer  pca'Scld  z‘3n* ;   zo  kan  het  zijn,  dat  in  ditjaargetii  des 

ZwijZ  ZT  ‘,aVa,t’  t   1161  deeS in  zwaarte  doet  tóenémea.en^jt 
den  gemclden  nagt  haar  deeg  voor  het  ecril  uitzetten,  worden  zii 

wijven^ te’ *   ‘“T  *"?  *etota-  No»ta"s  * 
wjven  Kiihua  het  ra  dit  jaar  met  ééns,  m   welken  nagt  de  droppel  gevallen 

was;, 
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ÏV?';  >   ,   daar  zij  allen  de  coptifehe  tijdrekening  volgen  moeiten ,   hadden  ee- 
r!,3en  den  nagt  gcmift ,   en  évenwel  den  droppel  ontdekt.  Dus  is  het  zéker , 

dat  men  in  Egipte  nog  alle  jaaren  proeven  neemt ,   om  te  ervaren ,   wanneer  de 

Nijl  zal  beginnen  te  wallen,  en  daarüit  optemaken,  of  men  een  jaar  van 

overvloed  of  van  fchaarsheid  te  wagten  hebbe.  Doch  verftandige  Mohamme- 

daanen  befchouwen  de  geheele  zaak  enkel  als  een  tijdverdrijf  der  wijven.  Ie- 

mand zeide  mij,  dat  de  arabifche  llerrenkundigen  den  tijd,  wanneer  de  zon  in 

de  kreeft  treed,  Nokta  noemen,  en  deze  naam  heeft  veeliigt  het  gemeen  gele- 

genheid gegeven  tot  zijne  nuttelooze  proefnemingen.  Ik  vind,  dat  de  heer 

ï-orskül  zelve  de  proef  genomen,  en  er  het  volgende  van  aangetekend  heeft. 
„   Den  nagt  van  den  Junij  verwagtten  die  van  Ivahira  den  droppel  of 

„   Wijl  dezelfde  maanden  der  Mohammedaancn  niet  altijd  in  hetzelfde 

„   jaargetij  invallen,  rigten  zij  zig  hierin  naar  der  Coptén  tijdrékening.  Hetge- 
3,  meen  in  Egipte  gelooft  van  overoude  tijden  af:  dat  jaarlijks  in  dezen  nagt  wa- 
,,  terdroppels  van  den  hémel  in  den  Nijl  vallen,  en  het  zwellen  van  den  vloed, 
„   welk  men  twee  of  drie  weeleen  daarna  verwagt ,   veroorzaken.  Men  maakt 

„   in  dezen  nagt ,   ten  minften  om  het  andere  huis  ,   voorfpellingen  over  de  aan- 

„   ftaande  waffing  van  den  IN ijl ,   en  de  daarüit  te  verwagten  vrugtbaarheid  des 

>,  jaars.  De  eene  wijze  is,  dat  men  in  een’  Ipoelkom  een  roti  zeer  drooge  nijl- 
„   aarde  (<>A=  Tin)  legt,  en  er  het  zelfde  gewigt  van  nijl  water  op  giet.  Dit  laat 
„   men  zo  Haan  in  den  nagt  wanneer  de  droppel  verwagt  word.  Eenigen  agten 

„   het  om  ’t  éven,  of  men  het  onder  dak  zet  of  niet,  eenigen  egter  ménen, 
„   dat  het  op  het  dak  onder  den  blooten  hémel  moet  geplaatft  worden.  Zo  nu 

„   de  aarde  al  het  water  verzwelgt,  vreeft  men  voor  een  dor  jaar,  maar  men 

„   verwagt  eenen  des  te  overvloedigeren  Nijl,  hoe  meer  water  er  overblijft.  Ik 

„   herhaalde  deze  proef  gedurende  eenige  nagten,  en  er  bleef  telkens  water  ovc- 

„   rig.  Ik  geloof  ook  niet,  dat  de  nijlaarde  water  van  gelijk  gewigt  inzwelgen 

„   kan.  Alzo  is  de  proef  in  zig  zelve  al  zo  zéker,  als  het  valt  gaat,  dat  de  Nijl 

„   alle  jaaren  Hijgt.  Wégens  de  menigte  van  het  overgebleven  water  heeft  men 

3,  geen  zékere  maat  bepaald,  maar  ieder  voorfpelt  naar  zijn  bedunken  uit  deze 
3,  nuttelooze  proef. 

33  De  tweede  wijze  van  voorfpellen  bellaat  daarin ,   dat  men  twaalf  papieren 

s»  doosjes  maakt,  en  op  elk  doosje  den  naam  eener  coptifehe  maand  fchrijft. 

S   ,3  33  Ia 



> 

Iz6  BESCHRIJVING  der  steden  kahira,  bulak, 

„   In  elk  dezer  papieren  doet  men  een  weinig,  doch  gelijke  zwaarte  tarw.  Als 

„   nu  het  gewigt  in  een  der  papieren  vermeerderd  is ,   gelooft  men ,   dat  de  Nijl 

„   in  die  maand  goed  zal  zijn ,   waarvan  de  naam  op  het  doosje  Haat  Deze  proef 

„   is  nog  ongerijmder  dan  de  eerfte. 

„   Men  gelooft  ook,  dat,  indien  men  deeg  uitzet  in  den  nagt  wanneer  de 

„   droppel  valt ,   hetzelve  een  zuurdeeg  word ,   doch  in  een’  and’ren  nagt  niet. 

„   Als  verfcheidene  perfoonen  in  één  huis  zig  hierméde  vermaken  willen ,   legt 

„   elk  een  weinig  deegs  op  een  bord.  Alles  word  onder  den  vrijen  hémel  gezet , 

„   en  diegeen,  wiens  deeg  het  mcelte  rijft,  gelooft,  of  fchertft  ten  minften  er 

„   méde,  dat  hij  dit  jaar  de  gelukkigfte  zijn  zal.  Ik  nam  deze  proef  verfcheidene 

„   nagten.  In  den  nagt  van  den  I7~iei!  Junij,  rees  het  deeg  niet.  Maar  in  de 

„   drie  volgende  nagten  giftte  hetzelve,  of  rees  in  de  hoogte,  zo  wel  als  het  in 

„   cene  kamer,  als  wanneer  het  onder  den  blooten  hémel  geftaan  had.  En  dus 

„   was  bet  blijkbaar,  dat  een  voorafgegaane  warme  dag,  er  de  oorzaak  van  was , 

„   en  niet  de  nagt  van  een  geprivilegieerd  wonderwerk.” 
Het  kanaal,  welk  door  Kahira  loopt,  word  alle  jaaren  gezuiverd  gelijk  wij 

reeds  aanmerkten,  en  dit  gedaan  zijnde,  word  het  als  eenc ftraat gebruikt :   doch 

dit  duurt  maar  weinige  dagen ,   omdat  men  het  fchoonmaken  van  het  kanaal  tot 

op  het  laatfte  uitftelt ,   als  de  dam  haalt  zal  doorgeftoken  worden.  Ge- 

durende de  eerfte  twee  maanden  daarna,  zo  lang  naamlijk  het  water  nog 

,door  het  kanaal  ftroomt,  woont  men  vrij  aangenaam  aan  hetzelve.  Maar  in 

het  overige  jaargetij  is  het  een  zeer  laftige  nabuur;  want  er  worden  zo  veele 

onreinigheden  uit  de  bijftaande  huizen  in  hetzelve  geworpen,  dat  het  in  de  ftad 

niet  droog  kan  worden,  en  deze  ftilftaande  vuiligheden  veroorzaken  in  dit  heet 

geweft  eenen  zeer  onaangenaamen  reuk. 

Men  heeft  in  Kahira  geen  drinkbaar  water,  maar  het  word  dagelijks  in  léde- 

ren zakken  op  kameelen  en  ézels  uit  den  Nijl  gehaald.  Onder  eenige  moskeen 

zijn  gemeene  waterbakken,  die  men  op  zékeren  tijd  van  het  jaar  met  water 

vult,  om  de  ftad  ook  alsdan  met  water  te  kunnen  verzorgen,  wanneer  de  Nijl 

begint  te  waifen,  en  het  water  drabbig,  en  miilchien  tévens  ongezond  is.  Het 

nijlwater  is  altoos  een  weinig  troebel.  Wanneer  men  egter  de  groote  water- 

potten ( Bojanen ,   Dsj anen')  welken  men  fchier  in  al  de  huizen  dezer  ftad  vind, 
-van  binnen  met  amandelen  wrijft  die  op  eene  zékere  wijze  bereid  zijn,  word  het 

in 

/ 
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in  dezelven  binnen  weinig  uuren  klaar,  en  men  houd  het  voor  zeer  ligt  en  ge- 
zond. De  meefte  inwoners  te  Kahira  krijgen  in  zékeren  tijd  van  het  jaar ,   naar 

men  gelooft,  van  het  nijlwater,  ecnen  uitflag  over  het  gantfche  lijf  j   doch  dezel- 

ve is  alleen  wat  ongemaklijk,  en  hindert  niets. 
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et  grootfte  gedeelte  der  inwoneren  te  Kahira  bcfkiat  uit  Arabiers  ,   Tur- 

ken en  andere  Mohammedaanen  uit  al  de  provinciën  van  het  turkfche 

Rijk.  Hierbij  komen  nog  de  Maggrebincn  of  Arabiers  uit  Barbarije ,   Afrikaa- 

ncn  ,   Tartaaren  en  Perfcn.  De  ingeborene  Mohammedaanen  zijn  Sünnhen ,   en 

behoren  gr  ootften  deels  tot  de  feéle  Schaf  ei.  Na  de  Mohammedaanen  is  de  ge- 

meente der  coptifche  Chrift’nen  de  talrijkfte.  Dezen  zijn  nakomelingen 

der  oude  Egiptenaaren ,   en  worden  door  de  Turken  zomtijds  nog  fpots- 

wijze  de  nakomelingen  van  pharao  genoemd.  Deze  Copten  bewonen  bij  Birket 

cl  jusbehe ,   bij  Kantaret  cl  charq ,   bij  Bah  Schech  Rihan  en  andere  plaatzcn ,   groo- 

te  kwartieren  en  ftraaten ;   zij  hebben  te  Kahira  wel  maar  twee  kerken ,   docli 

nog  verfcheidene  anderen  te  Mafr  el  atik.  Hier  woont  thans  ook  hun  Patriarch ,, 

onder  welken  niet  alleen  al  de  coptifche  geeftlfken  in  Egiptc  ftaan ,   maar  die 

ook  ,   gelfk  bekend  is,  eenen  opperften  geeftlijke  naai  Pl
abbefch  zend. 

Na  de  Mohammedaanen  cn  Copten  zal  de  joodfche  gemeente  wel  de  ftcrkflezijn- 

Niet  alleen  vind  men  hier  Pharizeën  ofTalmudiften,  maar  de  Karaïtcn  hebben  ook 

hunne  bijzondere  fijnagögeri;  egter  is  deze  laatfte  gemeente  zeer  zwak.  De  Talmudis- 

ten hebben 'tin  Egipte  zeer  goed.  Zij  hebben  al  de  tollen,  tc  wéten  te  BuMk,  Mafr 

el  atik ,   Alexandrië  en  Damiat ,   reeds  zédert  veele  jaaren  in  pagt ,   daarenboven  kun- 

nen zij  door  gefchenken  en  andere  dergelijke  middelen  bij  de  ftaatsregcring  alhier 

meer  befcherming  erlangen ,   dan  in  andere  provinciën  van  ’t  turkfche  Rijk,  alwaar 

de  tolbedienden  onder  de  Pafchas ,   of  onder  den  oppertolbediende  te  Co  rftantinopcl 

ftaan.  Een  bewijs ,   dat  de  Jooden  zeer  veel  ve,  mogen  bij  de  regering  te  Kahira ,   is , 

dat 
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<3at  het  tolhuis  des  faturdags  gefloten  is,  en  dat  er  op  dien  dag  geen  waaren  pas- 
fércn  noch  van  Mohammedaanen  noch  van  Chrift’nen,  De  Grieken  hebben 
te  Kahira  niet  meer  dan  twee  kerken.  Bij  de  eene  woont  hun  Patriarch  van 
Alexandrië ,   en  bij  de  tweede  de  Biflchop  van  den  berg  Sinaï.  De  arménifche 
gemeente  alhier  is  klein ;   zij  heeft  ondertullchen  eene  kleine  fraije  kerk  digt  aan 
de  coptilche  kerk  bij  Rantaret  Sjedid.  Van  de  europilche  natiën  is  te  Kahira 
een  franfche ,   een  venétiaanfche  en  een  hollandfche  Conful.  Men  treft  hier  ook 

verfcheidene  franfche  en  italiaanfche  kooplieden  aan ,   doch  de  eenigfte  holiand- 
fche  koopman,  die  zig  eerft  kort  voor  onze  aankomft  te  Kahira  neergezet  had, 
ging  reeds  gedurende  ons  verblijf  in  deze  frad ,   wéder  naar  Ismir  te  rug.  Aan 
europifche  Munniken  heeft  men  in  Egipte  geen  gebrek ;   want  te  Kahira  zijn 
Jefuiten,  Capucinen,  Patres  de  propaganda  fide ,   en  Patres  de  terra  Sancla  ofFran- 

ciscaanen.  Al  deze  goede  vaders  zijn  zeer  ieverigin  het  bekéren,  en  dikwils  gelukt 
het  hun  ook  eencn  ooftcrfchen  Chriften  in  eenen  roomfchen  te  veranderen.  De 
Monammedaanen  verbeelden  zig  juifb  niet,  dat  deze  nieuwbckeerden  bétere  mé- 

deburgers  worden ,   alleen  de  regering  vind  het  niet  noodzaaklijk  dezen  europifchen 
Apoltelen  tégen  te  zijn,  want  door  de  onëenigheden ,   welken  veeltijds  tuiïchen 
de  nieuwbekeerden  en  diegeenen ,   welken  de  oude  kerk  blijven  aankleven ,   ont- 
ftaan,  hebben  de  Pafchas  ménige  gelégenheid,  om  groote  geldboeten  dan  van 
de  eene,  dan  van  de  andere  partij  te  trekken,  en  zomtijds  moeten  ook  de  Mun- niken zelven  wakker  betalen. 

De  Pafcha  die  hier  zijn  verblijf  heeft ,   pleegt  altijd  van  drie  paerdenftaerten 

te  zijn,  dat  is  van  den  eeriten  rang,  doch  in  deze  landen  heeft  hij  geen  zo  groo- 
te magt,  als  de  Pafchas  in  de  andere  provinciën,  maar  hangt  grootftendeels  van 

de  republiek  af,  of  van  haaren  Diw&n ,   dat  is  van  de  Beijs  (Begks  Sandsjaks, 
Prinfen)  van  de  hoofden  der  egiptifche  troupen  en  vccle  andere  voornaame  per- 
foonen  van  Kahira.  Wijl  nu  dezen  gemeenlijk  anders  denken,  dan  de  Pafcha, 
dien  zij  als  hunnen  dwingeland  aanzien ,   gebeurt  het  niet  zelden ,   dat  deze  ftad- 
houder  des  Sultans  door  de  Egiptenaars  afgezet  word ,   ingeval  hij  geen  verftands 

genoeg  bezit,  om  de  verfcheidene  partijen  tégen  malkanderen  onëenig  te  ma- 
ken ,   en  op  zijn  tijd  dan  de  eene  dan  de  andere  partij  te  onderlteunen.  In  den 

tijd ,   dat  ik  te  Alexandrië  was ,   wierd  een  Pafcha  door  die  van  Kahira  verdré- 

ven. Müstafa  Pafcha,  welke  reeds  tweemaal ,   Grootwifir  geweeft  was ,   en 

nader 
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naderhand  nog  ééns  die  groote  waerdigheid  bekomen  heeft ,   had  bevel  ontvangen 

naar  Dsjidda  te  gaan ,   doch  onder  voorwendzel  dat  hij  bij  het  vertrek  der  groote 

karavane  ziek  was  ge  weeft,  had  hij  eenen  gcvolmagtigden  derwaard  gezonden , 

en  was  zelve  in  Egipte  gebléven.  Die  van  Kahira  verkozen  hem  tot  hunnen 

Pafcha,  en  wiften  het  daarheen  te  brengen,  dat  de  Sultan,  die nogthans oorzaak 

had,  beide  over  den  nieuwen  Pafcha  en  over  de  Egiptenaars  te  
onvrede  te  we- 

zen ,   hem  tot  ftadhouder  van  Egipte  benoemde.  Hij  bekleedde  egter  
zijnen  nieu- 

wen poft  maar  omtrent  zéven  maanden,  en  moeft  de  regering  aan  eenen  anderen 

Pafcha  overgéven ,   die  van  Conftantinopel  naar  Kahira  kwam.  Dezen  volgde 

eerlang  een  Kapidsji  Bdfchi,  en  de  nieuwe  Pafcha  overleed  den  volgenden  nagt  \ 

zeer  fcliielijk.  Er  regeerden  alzo  in  den  korten  tijd ,   dat  ik  in  Egipte  was ,   drie 

ftadhouders.  De  opperfte  Kadi  te  Kahira  word  ook  gemeenlijk  alle  jaaren  door 

eenen  and’rcn  uit  Conftantinopel  afgei oft.  Anders  ken  ik  in  deze  hoofdftad  van 

Egipte  geen  voornaamc  bedieningen ,   die  onmiddelijk  door  den  Sultan  of  den  eer- 

ften  Mufti  begéven  worden. 

De  Bcijs  bekleden  in  Egipte  de  aanzienljlkftc  poften  na  den  Pafcha  of  ftadhou- 

der des  Sultans.  Zo  wel  deze  als  nog  verfcheidene  andere  hooge  bedieningen 

worden ,   wel  is  waar ,   door  den  laatften  begéven ,   doch  de  Egiptenaars  ftellen  de 

perfoonen  daartoe  voor.  Dezen  zijn  voor  het  grootfte  gedeelte  geboren  Chris- 

tenen, die  in  hunne  jeugd  uit  Georgië  en  Mingrelië  naar  Conftantinopel,  en  van- 

daar naar  Kahira  overgebragt  zijn,  alwaar  zij  miffehien  voor  60  tot  100  püifters 

Verkogt  wierden.  De  Bcijs  en  andere  aanzienlijke  lieden  te  Kahira  kopen  zeer 

Veelen  van  deze  jonge  chriften  flaven.  Zij  doen  hen  in  alles,  wat  in  eenen  
wél- 

opgevoeden  mohammedaan fchcn  heer  vereifcht  word ,   éven  zo  we]  als  hunne  ei- 

gene kinders  onderwijzen,  en  bevorderenze  volgens  hunne  bekwaamheden  tot 

burgerlijke  ampten,  of  onder  hunne  eigene  troupen;  want  ieder  Beij  heeft  zijne 

lijfwagt  of  andere  troupen,  zo  om  eenc  vertoning  zijner  grootheid  temaken,  als 

om  de  hem  onderworpene  provinciën  en  regtsgebieden  in  toom  te  houden.  Daar 

deze  lieden  aan  hunne  heeren  hunnen  gantfehen  welvaart  verfchuldigd  zijn ,   zo 

zijn  zij  hem  ook  zeer  toegedaan.  Als  de  heer  buitengemeene  bekwaamheid  en 

trouw  bij  een’  zijner  flaven  befpeurt,  dan  bevordert  hij  hem  dikwils,  het  koftte 

wat  het  wil,  tot  eene  vrij  grootere  bediening  dan  hij  zelve  bekleed,  wijl  hij  daar- 

door zijne  partij  bij  de  regering  magtiger  maakt.  Zo  heb  ik  een’  oud’ rijk’ koop- T   man 
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■man  gekend,  die  zelve  maar  éénen  dienaar  bij  zig  had,  en  op  éénen  ézel  reed, 

als  hij  ter  verrigtinge  zijner  zaaken  uitgaan  moeft,  die  egtereenigen  zijner  Haven 

aan  voornaame  officiers-plaatzcn  bij  de  egiptifche  troupen  geholpen  had ,   die  met 

grootc  pragt  op  de  ftraaten  verfchénen ,   edoch  te  allen  tijde  bereid  waren ,   hem 

als  hunnen  weldoender  te  befchermen.  Een  zéker  hassan  Kichja  had  ook  ver- 

fcheiden’  zijner  Haven  tot  groote  bedieningen  en  rijkdommen  helpen  verheffen. 

Onder  dezen  was  een  othman  Kichja ,   die  wederom  heer  van  eenen  ibrahim 

Kichja  was.  De  laatfte  verhief  zo  veelen  van  zijne  Haven  en  bedienden  tot  de 

grootfte  eerampten,  dat  hij  door  derzel ver  hulp  in  de  laatfte  jaaren  genoegzaam 

gantfeh  Egipte  regeerde,  fchoon  hij  zelve  flegts  het  ampt  van  Kdtchuda  elwokt , 

welk  alle  jaaren  door  een’  anderen  vervuld  word,  bekleedde,  dat  is  alleen  Kichja 

of  de  ccrRe  na  den  Aga  bij  het  corps  der  Janitfchaaren  geweeft  was.  Bij  mijn’ 

tijd  regeerde  een  abd  er  rachman  Kichja  >   een  zoon  van  den  hiervoor  gemelden 

hassan  Kichja,  die  ook  maar  Katchuda  el  wokt  ge  wee  ft  was.  Hij  zelve  had 

geen  groot  gezag,  doch  wijl  veele  Beijs  en  Agas  hun  geluk  aan  zijne  familie  ver- 

fchuldigd  waren,  had  hij  de  magtigfte  heeren  op  zijne  zijde,  voornaamlijk  dewijl 

hij  zeer  rijk  was,  en  zig  niet  alleen  door  de  ménigte  zijner  huistroupen  kon  doen 

ontzien ,   maar  ook  door  veele  godsdienftige  ftigtingen  eenc  algemcene  agting  bij 

de  geeftlijken  en  het  gemeen  verwierf.  Men  zegt  wel  dat  al  de  Beijs  in  Egipte 
van  ebriften  ouders  afftammen,  en  in  hunne  jeugd  als  Haven  verkogt  zijn  .   doch 
eenigen ,   hoewel  weinigen  ,   zijn  van  mohammedcumlche  ouders  geboren ,   en  nooit 

Haven  gc  weeft.  Ik  zal  hier  de  naamen  van  al  de  Beijs,  die  bij  mijnen  tijd  in  Egip- 

te waren,  opgéven. 

1)  Chalïl  Beij  was  door  ibrahim  Kichja  gekogt ,   opgevoed,  bevorderd,  en 

bekleedde  1/62  de  plaats  van  Defterddr  of  lchatmeefter  van  Egipte. 

2)  Hössejn  Beij  was  in  het  gemelde  jaar  Emir  Hudsj  of  geleider  der  egiptifche 

karavanen.  Hij  was  insgelijks  een  Haaf  van  ibrahim  Kichja. 

3)  Au  Beij  ,   ook  een  Haaf  van  ibrahim  Kichja ,   was  Scheelt  el  Belled  of  ftad~ 

voogd  van  Kahira.  Men  noemde  hem  in  mijn’  tijd  nog  elfogair  of  den  kleinen 
au  Beij.  In  het  volgende  jaar  noodzaakte  hij  met  zijnen  aanhang  den  Pafcha ,   abd  er 

rachman  Kichja,  die  zijne  vrienden ,   welken  naar  Mekka  reisden ,   tot  Birketel  hadsj 

uitgeleide  deed ,   te  bevélen ,   dat  hij  niet  weer  naar  Kahira  terug  komen ,   maar  da- 

delijk met  de  karavane  opbréken  moeft.  Au  Beij  wierd  hierop  zo  magtig,  als 

abd 
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A3D  ER  RACHMAN  Kichja  geweeft  was
.  Doch  die  dum de  niet  lang,  wal^ 

zond  tem  ook  buiten  Egipte  mar  Ghaf
fa.  In  >t  jaar  t768  kwam  h,  weer  

na 

Kihira  terug ,   vermoordde  in  éénen  nagt4Beijs,  e
n  noodzaakte  den  PaTcha  4   M- 

dere  Beiis  die  zie  op  de  vlugt  begdven  
hadden ,   de  terugkomft  naar  Kdhira  te  verbie- 

den Nu  was  hij  het  opperhoofd  der  terug  g
eblévene  partij ,   en  alles  moed  naar  zi

jn 

bevel  tetteren.  Dat  hij  zelfs  den  Pa
fcha  weggezonden ,   en  zig  openlijk  tégen  den 

Sultan  verklaard  heeft,  doch  wedero
m  door  eenen  anderen  Beij  met 

med  AEu  DaHHAB  is  verdréven  geworden ,   en  zig  met  naiiHER  omar  ,   nefr 

ca ,   verëenigd  heeft>is  uit  de  nieuwspapieren
  bekend.  Ik  heb  niet  nauwkeurig  g   g 

kunnen  ervaren ,   welke  bedieningen  de  overige  Beijs  bekleedden.  Na  de 
 gemc 

drie  volgden: 

4)  Othman  Beij ,   een  gewézen  Haaf
  van  ibraiitm  Kichja. 

5)  Hassan  Beij ,   een  flaaf  van  eenen  sol
tman  Aga,  Kichja  bij  de  Tsjaur. 

6j  Hassan  Beij ,   was  een  flaaf  van  omar  
Beij  Ekctedr.  Om  hem  van  den 

voorgaanden  te  kunnen  onderfcheiden ,   noemde  men  hem  hassan  Beij  Radudn . 

7)  Chalil  Beij  met  den  bijnaam  Bélfie.  Deze  wa
s  een  zoon  van  eenen  ibra- 

Him  Beij ,   en  dus  van  eenen  voornaamen  
mohammedaanfehen  vader. 

8)  Hassan  Beij  met  den  bijnaam  D
amtid,  een  flaaf  van  soliman^,

  Kichja 

bij  de  Tsjaus. 

9)  Salech  Beij,  eertijds  flaaf  van  eenen  
mustaf  a   Beij  cl  kerl 

10)  Othman  Beij ,   bijgenaamd  Abu  feif ,   dat  is  die  d
en  fabel  wél  weet  te  ge- 

bruiken. Deze  was  een  geboren  Turk  uit  Conftantinopel ,   en  nooit  flaaf  ge- 

weeft.  Ibrahim  Kichja,  in  wiens  dienft  h
ij  was,  verhief  hem  tot  den  hoogflcn 

rang  bij  zijne  huistroupen,  en  eindelijk  
zelfs  tot  den  poft  eens  Beij’s  van  Egipte. 

11)  Chalil  Beij,  met  den  bijnaam  Es  fekrd
n,  dat  is  de  dronkaart.  Deze  was 

een  flaaf  van  den  tégenwoordigen  Emir  Hadsj ,   höosejn  Beij. 

1 2)  Achmed  Beij  es  Sükari  was  dc  zoon  van  eenen  mohammedaanfeh
en  koopman 

in  fuiker  te  Kdhira ,   dus  ook  geen  geboren  Chriften.  Deze  was  in  het  huis  van  ibra- 

him  Kichja  bevorderd.  Bij  mijn’  tijd  was  hij  ftadvoogd  te  Sués ,   en  als  in  baUingfchap. 

13)  Ismael  Beij ,   een  flaaf  van  ibrahim  Kichja
. 

14)  MaiiHMÜD  Beij,  een  flaaf  van  othman  Kichja
. 

1 5)  Hamsa  Beij  was  de  zoon  van  eenen  hassan  Beij  AbaJJa,  en  dus  een  ge- 
boren Mohammedaan. 

T   2   16) 

r 

1 
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B!,i'  Mjgenaamii  mmfi'  Dcze  *»  flaaf  vansom»,,, 

I   f'  ^oha.maied  ‘r'‘c!i  Da  r,  deze  was  de  zoon  van  eenen  ismael  Sea  cdddK dus  een-  geboren  Mohammedaan.  
J   f 

iS)  Au  Beij  welken  men,  om  hem  van  den  Schecb  el  belled  te  ondcofchei den,  en  wijl  hij  voor  eenige  jaaren  in  Kahira  zeer  magtig  was  eimfX 
den  grooten  ali  Beij  noemde.  Deze  was  in  den  tiid  tt  ••  •   ■   ’   d   t 

naar  Ghafla  gebannen,  doch  kwam  kort  voor  ons  vertrek  m   "   Ware°  * flicrf  kort  daarna ,   gelijk  men  vermoed,  van 

•z“  r,  F» ,   ,   0001  IBRAHIM  Kichja  gekogt  en  opgevoed  Ik  arf„nf  rut 
hij  het  was ,   van  welken  men  zeide  ,   dat  hij  eens  priefters  zoon  uit  Geör  ü   wv’  dat zijne  ouders ,   broeders  en  zufters  hPm  ̂    ir  n   •   ,   §,e  was  ’ dat 

au  **  tot  La"dTOogd“ 

Doch  dit  is  nooit  to,>  vec,"gtom- 

millchien  ook  omdat  dc P   n   «in  *   «ij*,  maar 

zig  gedeeld  hebben.  In  den  7°  /   „   ,'w  *   intom<len  ™   ('c  anderen  onder 

of  de  overfe  van  het  recent  Zft'Z  Tu '"f  0   De  ̂  
van  IBRAHIM  Kichja.  2)  De  KatAuda  TsirnkhA,  'n.V5'  flaaf 

othman  Kichja  m   ,   ,   iSJmJchm-  Deze  was  een  flaaf  van 

van  IBRAHIM  'J Kichja^  J   g™*, !?  « 

zen  flaaf  van  crai»,tf  7   g   ™   7   ~   Tsimtf‘>  een  gewd- 
dige  was  een  flaaf  van  ibrahim  KiMa  O   d!  7   7'  * 

ook  voortijds  een  flaaf  van  ibrahim  AM;  !   f6  Van  het  re8iment 

zitten  nog  veele  anderen,  als  de  Kil 1 1   de  gemelde  BeijsenJgh 

geleerden  en  geefllijken  enz  in  den  'n-  /   rC§,rnenten ’   eene  menigte  regts- 

van  hunne  bedieningen  niet  \p  ̂   Wa”  Vaa  dcn  Pafcha-  Dewijl  ik  egter 
uicnmgen  met  genoegzaam  onderrigt  ben  km  m   •   „ 

van  zeggen.  Ik  wenfchte  WPi  j   „   ,   ,   ë   5   K   lJc  er  niets  zekers htó  we‘  dat  *   hcer  **“«•  ons  een  vollédiger  narigt van 
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varf  hst  regeringswezen  in  Egipte  gegeven  had;  want  daar  hij  veele  jaaren  in 

dit  land  toebragt,  en  verfcheidene  aanzienlijke  perfoonen  kende ,   kon  men  het 

met  meer  regt'fvan  hem,  dan  van  iemand  die  er  alleen  doorreift,  verwagten.  Het 
fchijnt  dat  hier  nog  dezelfde  regeringsvorm  Hand  heeft,  die  de  Turken  in  dit  land 

gevonden  hebben,  en  eene  regéringsvorm ,   die  de  trotfe  en  magtige Turken  niet 

in  Haat  geweeft  zijn  te  veranderen,  verdient  nauwkeuriger  gekend  te  zijn ,   fchoon 

niet  alzins  nagevolgd  te  worden. 

Dewijl  zig  eene  menigte  kleine  dwinglanden  te  Kahira  bevind ,   die  allen  hun- 

ne  lijfwagten  en  hunne  partijen  zo  heimlijk  als  openlijk  hebben  ,   en  van  dewel- 

i'Cn  ieder  zoekt  te  regéren ,   en  zijnen  mededinger  den  voet  te  ligten  ;   zo  zal 

men  zig  veclligt  verbeelden ,   dat  onder  de  groote  menigte  van  lieden  op  de  enge 

ftraaten  dezer  ftad  zeer  weinig  zekerheid  zij.  Egter  hoort  men  hier  niet  zo  veel 

'an  diefftallen  en  doodflagen  als  in  ménige  groote  ftad  in  Europa.  Behalven 

c‘cn  °Pperften  Kadi  zijn  hier  nog  verfcheidene  andere  regters,  die  dagelijks  in  hun- 

ne  'Dcftcmde  kwartieren  en  in  zékere  huizen  zitten  moeten,  om  twiftendc  par- 
tlj^n  te  bevrédigen.  In  alle  voornaame  ftraaten  zijn  Janitfchaanen ,   welken  goe- 

orden  moeten  houden.  Elk  bijzonder  handwerk  heeft  zijnen  overman ,   die 

die  tot  zijn  gild  behoren,  zeer  wél  kent.  Zelfs  hoeren  en  dieven  hebben 

m   het  Qoften  hunnen  bijzonderen  voorftander;  evenwel  hebben  de  dieven  geen 

vrijheid  om  te  ftélen ,   maar  wanneer  degeen  dien  iets  ontftolen  is  ,   zig  tot  den 
voorftander  der  dieven  wend,  kan  hij  veeltijds  voor  een’ goeden  drinkpenning 

21jne  ontftolene  goedeien  weêrkrijgen  (*).  Zo  bij  nagt  als  bij  dag  gaan  er  voor- 

ïiaame  geregts-  en  ftadsbedienden  met  een  groot  gevolg  dan  in  het  eene  dan  in 

het  andere  kwartier  der  ftad ,   om  op  de  maat ,   het  gewigt  en  de  ter  markt  ge- 

bragte  waaren  agt  te  géven ,   om  alle  verdagte  lieden  optevatten ,   aftekloppen , 

of 

(*)  Ik  hoor  dat  de  zwarte  Haven  te  Tripolis  in  Barbarijë.  onder  zig  ook  eener,  voorftander  kie- 
zen ,   en  dat  deze  zig  als  zodanig  bij  de  Regering  bekend  maakt.  Dergelijke  lieden  heeft  men. 
dftcr  bijwijlen  van  groot  nut  bevonden.  Zij  kennen  nauwkeurig  al  hunne  landslieden,  en  Jet- 
ten  °P  welken  ieder  pleegt  omtegaan.  Gebeurt  het  nu  dat  een  zwarte  flaaf  weggelopen  is , 
zo  zend  de  meefter  naar  bunnen  overman,  en  deze  kan  dan  gemeenlijk  ten  eerften  gewaar  wor- 
Qcn’  weIken  weg  de  gevlugte  genomen  heeft. 

Ta 
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of  zonder  verder  regtsgeding  op  ftaande  voet  opteknopen ,   wanneer  zij  ze  op 

eene  misdaad  betrappen.  Alzo  houd  de  geftadige  vrees  van  d
oor  deze  geregts- 

pcrfoonen  verrafcht  te  worden, het  kwalijkgezind  gemeen  bin  ten  de  pa  Jen.  Zo 

dikwils  ik  zulk  eenen  officier  op  de  flxaat  ontmoette,  bef
peurde  ik  fchrik en  vrees 

bij  het  egiptifch  gemeen ,   en  als  mijn  mohammedaanfche  bediende  hem  maa
r  van 

verren  in  het  oog  kreeg,  zou  hij  telkens  gaern  weer  teru
g  gekeerd  zijn,  om 

niet  met  mij ,   als  een’  vreemdling ,   dien  hij  door  ftraaten  geleidde  ,   waar  de 

Europeërs  anders  nooit  plegen  te  komen ,   gevonden  te  worden ,   indien  ik  hem 

niet  had  genoodzaakt  mij  te  volgen.  De  menigte  deuren,  zo  vóór  
de  afgezon- 

derde kwartieren  als  in  de  voornaame  of  hoofdftraaten  der  ftad ,   brengen  ook 

zeer  veel  toe  tot  de  veiligheid  van  derzelver  inwoneren,  want  dezen  w
orden  al- 

le nagten,  uitgezonderd  in  de  maand  Ramadan ,   gefloten.  Aan  elite  zulke  poort 

is  een  poortier , .   die  al  degeenen,  welken  des  nagts  in  die  ftraat  iets  te  verrigten 

hebben ,   en  een  licht  bij  zig  dragen ,   voor  een  gering  drinkgeld  doorlaat ,   doch 

alle  verdagte  perfoonen  tégenhouci ;   en  dus  kunnen  degeenen  die  des  nagts  op
 

Réien  uitgaan,  nooit  ver  komen.  Daarenboven  is  bij  zulke  poort  een  klein  ver- 

trek voor  éénen  of  twee  Janitfchaaren ,   en  dezen  worden  na  zékere  uuren  niet 

a-fgeloft,  noch  prefentéren  ook  hun  geweer  niet,  als  een  voornaame  Kahiraan 

voorbij  rijd,  maar  zij  blijven  zomtijds  eenige  jaaren  op  hunne  poften,  brengen 

hunnen  tijd  bij  dag  met  tabakroken ,   fchaakfpélen ,   enz.  door ,   en  ten  minften 

moet  één  van  hun  des  nagts  in  het  gemelde  vertrek  flapen.  Zij  moeten  voor  de 

zékerheid  en  goede  orden  in  het  kwartier ,   waarvan  zij  betaald  worden ,   zorg 

dragen ,   en  ingeval  zij  hierin  nalatig  zijn ,   verliezen  zij  hun  beftaan ,   dat  zij  an- 

ders rijklijk  en  gemaklijk  verdienen  kunnen.  Deze  ichikkingen  hebben  ook  hun 

groot  nut,  wanneer  er  bijgeval  fchidüyk  twift  ontftaat  tuflchen  degrootenteKa- 

hira.  Dan  worden  de  poorten  op  de  ftraaten  aanftonds  gefloten  en  het  gemeen 

dus  belet  zig  te  zamen  te  rotten.  Men  zegt  zelfs,  dat  de  Beijs ,   zomtijds ,   zo  wel 

in  de  ftad  als  op  het  open  veld , hevige  fchermutzclingen houden,  zonder  dat  zulks 

oorzaak  tot  veel  onruft  onder  de  burgerfchap  geeft. 

Ik  heb  reeds  in  de  belchrijving  van  Arabic  bladz.  41  aangetékend:  datdejoo- 

den,  de  oofterfche  Chriftenen  en  zelfs  de  Europeërs  in  de  ftad  Kahira  niet  an- 

ders dan  op  ézels  mogen  rijden,  en  nog  wel  afftijgen  moeten,  als  hun  een  Beij 

of  ander  voornaam  Kahiraan  ontmoet.  Deze  heeren  verfchijnen  niet  anders  dan 

te 
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tc  paerde  op  de  lïraat.  Een  hunner  trotfe  dienaaren  gaat  met  een’  dikken  knup- 

pel gewapend  voorüit ,   en  zegt  tot  den  op  eenen  ézel  hem  tégenkomenden  Chris- 

ten of  Jood,  die  bijgeval  niet  van  zelf  afilijgt,  enfil!  (Hijg  af!)  en  als  hij  dit 

bevel  niet  aanftonds  gehoorzaamt,  laat  de  bediende  hem  zomtijds  zijn  ongenoegen 

reeds  gevoelen,  eer  hij  hem  ten  tvveedemaale  vermaant,  om  zijnen  heere  de  ver- 

fchuldigde  eer  te  bewijzen.  Voor  eenige  jaaren  wierd  een  franfeh  koopman  bij 

zulk  eene  gelegenheid  voor  al  zijn  leven  verminkt.  Onze  Artz  wierd  o
ok  ge- 

hoond, omdat  hij  niet  bij  tijds  was  afgeftégen.  Daarom  kan  hier  geen  Europeer 

uitrijden ,   zonder  iemand  bij  zig  te  hebben ,   die  al  de  heeren  kent ,   welken  me- 

nen het  regt  te  hebben ,   dat  vreemde  geloofsbelijders  voor  hen  moeten  afftijgen. 

Ik  reed  in  het  eerft  met  een’  Janitfchaar  vóór ,   en  eenen  bediende  agter  mij. 

Reiden  waren  Mohammedaanen ,   en  bléven  op  hunne  ézels  zitten ,   als  ik  moeft 

af  klimmen.  Dit  verdroot  mij  meer  dan  de  eerbied,  welken  ik  den  voornaamen 

heeren  genoodzaakt  was  te  bewijzen ,   waarom  ik  haaft  altijd  te  voet  ging.  Ook 

mag  een  ChriHen  of  Jood  het  huis  van  den  Kadi ;   omtrent  24  andere  huizen  , 

Waar  dagelijks  geregtsperlbonen  zitten ;   de  poort  der  Jamdehaaren ;   Dsjdmea  el 

ashar;  en  verfcheidene  andere  moskeen,  niet  voorbij  rijden,  doch  het  is  hem 

veröorlófd  aldaar  te  voet  voorbij  tc  gaan.  Bij  de  moské  Set  te  Sexneb  in  de  nabij- 

heid van  Kantaret  es  fabd,  en  bij  eene  andere  moské  niet  ver  van  Bdb  Nasr ; 

insgelijks  bij  veele  moskeen  der  gewézene  oppermagten  van  Egipte;  in  het  kwar- 

tier El  karaf 'e  mag  hij  in  het  geheel  niet  komen  zo  min  te  voet  als  op  eenen  ézel,, 
maar  moet  eenen  omweg  némen.  Op  deze  plaatzen  zag  ik  aan  beide  zijden  van 

de  11  raat  groote  moskeen.  De  weg  tufïchen  dezelven  word  dus  van  het  gemeen 

veelligt  voor  ai  zo  heilig  gehouden  ,   als  hunne  tempels  ,   en  in  dezen  mag  te  KA- 

hira  geen  ChriHen  noch  Jood  komen.  Doch  ik  zou  niet  cens  voor  de  valle  waar- 

heid zeggen  kunnen,  of  het  den  Europee' ren  indedaad  verboden  is,  binnen  Kd- 

lf  va  te  paerde  te  rijden.  Niet  veele  jaaren  geleden  was  er  een  rijke  engelfehe 
Conful  in  deze  Had,  die  zig  als  een  voornaame  Turk  kleedde  en  ook  altoos  te 

paerde  reed.  Zijn  vermogen  Helde  hem  in  Haat,  zig  door  de  aanzienlijken  uit 

Kahira  te  laten  onthalen,  en  hun  ook  op  zijne  beurt  te  vergallen.  Als  hij  op  de 
H'  aaten  verfcheen ,   deelde  hij  rijklijk  aalmoellèn  uit ,   en  het  gemeen  zag  hem 
gae  n.  Thans  rijden  de  heeren  Confuls  alleen  op  dien  dag  te  paerde,  als  zij  ten 

genoor  bij  den  Pafcha  komen ;   alsdan  zijn  zij  op  de  europii'clie  wijze  allerpragtiglt 
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gekleed.  Daarom  verwondert  het  mij  geenzins,  dat  zij  bij  deze  gelegenheid  van 
het ; gemeen  zo  veele  febimp woorden  met  geduld  moeten  aanhoren;  want  onze 
korte  en  nauwe,  kléding  is  in  de  oogen  der  Oofterlingen  voor  een’  eerbaar’  man 
ten  hoogten  wanvoeglijk,  en  goud  en  zilver  ziet  men  in  ’t  geheel  niet  op  de  klé- 

ding der  inwoneren  alhier.  Anders  dragen  zij  de  lange  turkfche  kleding  enlaten 
he,t  zig  gevallen,  gelijk  de  curopifche  kooplieden  en  de  ooterfche  Chriftenen  en 
Joodcn ,   van  hunne  ézels  afteftijgen,  wanneer  zij  bij  de  gemelde  plaatzen  ko- 

men, of  wanneer  hun  een  voornaam  Mohammedaan  op  de  ftraat  ontmoet 
Schoon  Egipte  niet  meer  zo  bewoond  is  als  in  de  oude  tijden,  ontbreekt  het 

hier  nogthans  niet  aan  voortbrengzelen  des  land$;  en  wijl  het  zo  voordelig  tot 
den  handel. gelégen  is,  vind  men  in  de  hoofdftad  Kahira  zeer  veele  rijke  koop- 

lieden, die  nog  Reeds  eenen  grooten  handel  op  Europa ,   Azia  en  Af  ika  drijven. Over  den  arabifchen  zeeboezem  bekomt  men  genoegzaam  alles ,   wat  men  uit  Jn- 
dië ,   Perfië  en  Arabië  van  noden  heeft.  De  Nijl  bevordert  den  handel  met  Nu- 
bie,  en  van  den  kant  der  middelandfche  zee  ook  met  Sirië,  Turkijë,  Barbarijë 
cn  met  Europa,  en  uit  de  landftreeken ,   waar  men  het  gemak  van  te  water  te 
reizen  ofte  vervoeren  nuffen  moet,  komen  jaarlijks  groote  karavanen,  welken 
de  koftbaarte  waaren  uit  hunne  Janden  tégen  de  zulken  verruilen  ,   die  hun  ont- 

breken. Daar  bij  ons  de  grootfte  handel  door  correspondenten  gevoerd  word 
en  de  kooplieden  »   de  groote  héden  zig  op  eenen  bepaalden  tijd  op  de  beurs  ver- gaderen,  re,Ze„  de  oofterfche  kooplieden  of  hunne  bedienden  e„  (laven  grootften- deels  zelven ,   en  al  degeenen  welken  uit  éénen  oord  komen,  en  dus  eenedei  waa- 

ren hebben,  wonen  in  bijzondere  groote  Oqals,  Chdns,  oUCaravanf era's  zo 
als  de  Europeërs  te  Kahira  haalt  allen  in  ééne  ftraat,  ten  minlten  niet  ver 'van malkanderen ,   wonen.  Dus  weet  ieder  een  waar  de  vreemde  kooplieden ,   of 
diegeenen,  die  in  vreemde  waaren  handelen,  te  vinden  zijn.  Ook  vind  men 
lucr  veele  makelaars,  en  uit  dien  hoofde  is  het  niet  alleen  gemaklijk  voor  den verkoper  om  bekend  te  worden,  maar  ook  voor  de  kopers,  om  de  waaren  te 
vinden  die  zij  begéren.  Bovendien  is  het  een  groot  gemak  voor  reizigers ,   wel- ken  m   eene  karavane  aankomen,  of  denken  aftcreizen,  digt  bij  malkanderen  te 
-   ien  wonen;  want  op  deze  wijze  kunnen  zij  zig  wëderzijds  veele dienlten be- 

wijzen, die  zij  anders  in  zulk  eene  groote  ftad  zouden  moeten  ontbéren. 
Ik  ben  met  in  Raat ,   een  volkomen  narigt  van  den  handel  der  Egiptènaaren  te 
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géven;  dewijl  ik  egter,  gedurende  mijn  verblijf  te  Kahira,  gelegenheid  gehad  heb, 

om  verfcheidene  zékere  berigtcn  aangaande  den  in-  en  uit  voer,  van  een’ ervaren 

franfchen  koopman  te  bekomen,  twijfel  ik  niet,  of  dezen  zullen  mijnen  lézeren 

aa»genaam  zijn,  nademaalmen  hierüit  ten  minften  ziet,  van  welke  voortbreng- 

sels dit  land  overvloed  heeft,  en  welken  het  uit  vreemde  landen  nodig  heeft. 

Van  de  uitgaande  waaren  is  het  ruw  léder  een  voornaam  artikel.  Men  rékent 

dat 'er  jaarlijks  70  tot  80,000  huiden  uit  Egipte  vervoerd  worden,  en  hiervan  gaan 
omtrent  10,000  goede  buffelhuiden  naar  Marfeille.  Naar  Italië  word  ereene  vrij 

gi'ootere  ménigte  verzonden ,   en  dat  wel  van  al  de  verfcheidene  foorten ,   als  van 
buffels,  offen,  koeijen  en  kameelen.  De  buffelhuiden,  welken  wel  niet  veel 

grooter ,   doch  veel  dikker  en  zwaarer  zijn,  gaan  meeftendeels  naar  Sirië.  Wijl 

u^n  de  fchoonfte  weilanden  in  Néderëgipte  aantreft ,   worden  de  huiden  uit  deze 

landftreek  ook  voor  de  beften  gehouden ,   voornaamlijk  wanneer  het  vee  in  de  maan- 

den  Januarij ,   Februarij,  Maart  en  April  geflagtis;  want  in  dit  jaargetij  loopt  het 

ln  weide,  daar  het  anders  gedurende  verfcheidene  maanden  van  droog  voeder 

b-ftaan  moet.  Men  kan  het  ruw  léder  het  geheele  jaar  door  hebben ,   doch  bij- 

zonder na  het  offerfeeft,  dat  is  in  den  tijd  dat  de  pelgrims  zig  te  Mékka  en  op 

den  berg  Arafa  verzameld  hebben.  In  deze  dagen  flagt  men  in  Egipte ,   zo  als  in 

al  de  overige  mohammedaanfche  landen ,   eene  verbazende  ménigte  van  vee.  Ten 

tijde  van  eenen  ibrahim  Kichja,  die  Egipte  gedurende  tien  jaaren  genoegzaam 
adéén  regeerde ,   wierd  deze  handel  verpagt ;   en  wijl  de  pagters  te  Alexandrië  een 
magazijn  Oprigtten ,   om  van  tijd  tot  tijd  de  huiden  te  verkopen ,   die  zij  zelven 

niet  verzenden  konden,  was  het  in  hunne  magt,  den  prijs  daarvan  zeer  te  ver- 

hogen. Zédert  eenige  jaaren  is  deze  handel  weer  vrij,  evenwel  befpeurtmentot 

hiertoe  nog  geen  merklijk  onderfchcid  in  den  prijs. 

De  inzameling  der  bloem ,   welke  de  Franfchen  Saffranon  (TafFraan)  noemen ,   gc- 
fchicd  in  het  einde  van  Maij  en  in  het  begin  van  Junij.  Die ,   welke  om  Kahira  waft , 
moet  altemaal  naar  eenen  Oqal  (Bafdr,  of  marktplaats)  in  Kahira  gebragt  worden, 
en  deze  word  voor  de  kooplieden  niet  eer  geopend  dan  tégen  het  einde  van  Junij 

of  ’t  begin  van  Julij ,   en  duurt  omtrent  30  dagen.  Gemeenlijk  verzamelt  men 
van  deze  bloem  15  tot  18000  quintaalen.  Het  meefte  en  befte  daarvan  gaat 
naar  Marfeiile,  Livorno  en  Venétië;  het  overige,  wat  in  het  land  zelf  niet  ge- 

bruikt word,  naar  Isimr,  Sirië  en  Dsjidda.  Men  heeft  in  Egipte  meer  dan  10 V   ver- 
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verfcheidene  foorten  van  faffraan :   egter  verdeelt  men  ze  voornaamlijk  in  vier 

hoofdklalfen ,   naamlijk :   bélledi ,   keblaui,  bahhari  en  faiidï.  De  eerfte  foort  word 

omftreeks  Kahira  gezameld  en  is  de  belle,  en  die  uit  Saiid  of  Opperëgipte,  is 

de  flegtfle. 

Het  vlastrekken  gefchied  in  Julij*  De  befte  tijd  om  vlas  te  kopen  is  in  den 

winter.  De  grootlte  handel  daarmede  word  te  Rafchid  gedreven,  en  wat  in  het 

land  zelf  niet  gebruikt  word,  gaat  naar  Turkije  en  Livorno.  De  handel  in  lijn- 

waat  is  in  Egipte  zeer  aanmerklijk ;   want  men  verzend  het  van  hier  naar  Bar- 

barijë,  Marfeille,  Livorno,  Turkije,  Sirië,  Dsjidda,  zelfs  tot  in  Yemen.  Men 

heeft  daarvan  verfcheidene  foorten.  Katoen  word  voornaamlijk  in  Néderëgipte 

gebouwd ,   en  insgelijks  in  Julij  ingezameld ;   het  is  egter  het  voordéligfte ,   ’t  zel- 

ve niet  voor  December  en  Januarij  te  kopen.  Het  katoen ,   welk  in  het  land 

zelf  niet  vertierd  word ,   verzend  men  meeltendeels  naar  Marfeille  en  Livorno. 

De  rijltöoglt  valt  in  Octobcr ,   ondertuflehen  word  de  nieuwe  rijft  niet  voor  de 

maand  December  verkogt.  Thans  mogen  de  Europeërs  alleen  te  Damiat  rijft 

inladen ,   en  daarenboven  is  deze  handel  zédert  eenige  jaaren  verpagt.  Suiker- 

riet word  bijzonder  in  Opperëgipte  zeer  veel  gebouwd.  In  Junij  word  het  in- 

gezameld; de  fuiker  is  egter  in  November  en  December,  wanneer  die  naamlijk 

van  Saiid  naar  Kahira  gebragt  word ,   het  befte  koop.  Doch  men  weet  in  Egipte 

niet  wél  daarméde  omtegaan ;   daarbij  is  die  gemeenlijk  éven  zo  duur  als  de  Eu- 

ropeërs deze  v/aar  uit  Amerika  kunnen  hebben.  De  handel  in  het  Jal  ammoniak 

is  voor  den  koper  te  Rafchid ,   en  wel  in  den  winter ,   het  voordéligfte.  Ge- 

noegzaam twee  derdendeelen  van  al  wat  uitgevoerd  word,  gaat  naar  Marfeille  en 

Livorno ,   het  overige  word  in  de  turkfchc  provinciën  verdeeld.  En  dewijl  men 

zédert  eenige  jaaren  voor  Turkije  meer  dan  naar  gewoonte  gezogt  heeft,  is  de 

“prijs  daardoor  zeer  aanmerklijk  gerezen.  Geel  wafch  lévert  Egipte  niet  veel 

meer  op  dan  het  land  zelf  vertieren  kan ;   évcnwel  laten  de  oofterfche  Chriftenen 

er  ook  iets  van  op  de  dorpen  opkopen ,   en  zenden  het  naar  Livorno. 

Onder  de  waaren  die  door  Egipte  gaan,  waarvan  de  Europeërs  kopen,  be- 

hoort de  zogenaamde  arabifche  gom,  van  dewelke  de  Arabiers  uit  de  ftreek  van 

Tor  en  den  berg  Sinaï  gemeenlijk  in  October  in  twee  of  drie  kleine  karavanen, 

in  alles  omtrent  6   tot  700  quintaalen  naar  Kahira  brengen.  Deze  handel  is  al- 

leen in  handen  der.mohammedaanfche  kooplieden.  De  Arabiers  brengen  deze 

hun- 
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hunne  waar  nooit  in  de  ftad,  maar  blijven
  \   mijl  van  Kahira  zig  ophouden,  en 

de  kooplieden  moeten  het  zig  laten  gev
allen,  aldaar  tot  hen  te  komen.  Zij 

 ver- 

kopen  hunne  gom  ook  .noch  bij  het
  gewigt,  noch  volgens  zékere  mont

ers , 

maar  in  kleine  onbereide  en  te  zamen  ge
naaide  vellen.  Zij  liaan  zelden  toe ,   dat 

de  koper  voor  gefloten  koop,  zulk  
een  vel  opent,  en  wanneer  naderhand 

 op 

de  deugdzaamheid  hunner  waare  w
at  te  zeggen  valt,  némen  zijze  n

ooit  terug. 

Eenigen  van  deze  Arabiers  m
engen  kleine  ketenen,  zand 

 of  hou  onder  de 

gommen.  Wijl  het  mogelijk  
wel  gebeurd  mag  zijn ,   dat  de

zen  naderhand “   * 

ftad  zijn  aangehouden;  zo  géven
  de  Arabiers  ook  geen  credit,  

maai  veirmlen 

hunne  waar  gemeenlijk  op  de  plaats  tége
n  klederen,  geweer,  of  wat  Zij  andeis 

nodig  hebben,  en  trekken  daarméde  
aanftonds  wéder  naar  hunne  woeftemjen

 

terug.  Ik  weet  niet ,   of  men  de  Ar
abiers  in  dit  Huk  meer  bedriegers ,   dan  on- 

ervarene kooplieden  noemen  kan.  Zy  beminnen
  de  vrijheid  en  weinig  woor- 

den. Vonden  zij  daarëntégen  goed,  eenen  
iegelijken  voorbijgaande  aanteroe- 

pen  en  hunne  waar  openteleggen ,   zo  zouden  ten  minften  diegeenen ,   welken 

hunne  gom  wél  gezuiverd  hebben 
,   dezelve  ook  veel  duurer  kunnen

  ver -o- 

pen.  Het  grootte  gedeelte  dez
er  waare  gaat  naar  Marfeffle  en 

 Livorno.  Ook 

komen  er  jaarlijks  in  de  maanden
  April,  Maij  en  Jumj  meer  

karavanen  uit  ri- 

te met  drie  verfchcidene  foorten  van 
 deze  gom,  insgelijks  met  olifants

tanden , 

tammerhinden,  (tamarinde),  flaven,  zo 
gefnédenen als ongefnédenen ,   metpape- 

gaijen,  ftruisvéders,  en  ftofgoud,  en  némen
  lijnwaat,  venétiaanfche  paerlen, 

koraalen ,   barnfteen,  fabels,  allerhande  kléderen
,  welken  die  van  Kahira  naar 

den  fmaak  dezer  Afrikaanen  doen  
vervaerdigen ,   en  waartoe  men  zédert  eenige 

jaaren  ook  eenigzins  grof  laken  
gezogt  heeft,  weer  mede  terug.  

Voor  eemge 

;,,ren  was  de  prijs  van  de  arabifche  of  ve
eleer  afnkaanfche  gom  zo  gering,  da£ 

2   karavanen  naderhand  veel  minder  bragten.  Nadat  ze  egter  weêr  geftégen 
is,  komen  er  zédert  eenigen  tijd  jaarlijks  4   t

ot  5000  qumtaalen,  elk  tegen  100 

loitel  gerékend!  Ook  brengt  men  van  deze  go
m  uit  Habbefch  naar  Dsjidda,  en 

van  dalar  over  Sués  naar  Kahira,  doch  deze  word 
 niet  zo  goed  geagt  als  die 

welke  met  de  karavanen  komt.  Het  grootfte  gedeel
te  daarvan  word  insgelijks 

naar  Europa  vervoerd. 

De  fchépen  van  Dsjidda  brengen  jaarlijks  22  tot  25
000  fardés  koffij  uit  Yemen 

naar  Sués."  Dewijl  de  Turken  zeer  op  dezen  drank  ge
zet  zijn,  is  de  invoer  van 

V   2   aineri- 
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amerikaanlche ,   of  zo  als  mpn  t 

van  arabifche  naar  Europa  verboden  endenin'oer 

regdring  en  de  tolbedienden  l   '**’  **  d”  d= 

er  .   ook  jaarlijks  uit  Esipte  a   tot  con  r   ,1  dcen  ’   en  daarom  worden 

vorno  en  Marfeille  T   *«**>  “ 

Mekka  brengen  ook  allerhande  Ipecerijên  uit  Indië  "r  “if,* tararanen  van 
Habbefch ,   insgelijks  mirrhe  en  2   tot  3000  f   1   ’•  f   b,aden  u,t  Ycra«>  en 

Van  de  laafde  waar  komt  thans  zeer  weinig  mf  n'wïf'm  ̂    “   Arabië' de  flegtfte  foort.  Een  weinig  er  van  word  ook  nam-  Vcnétiifcn  I™  “*™* 
het  ovenge  naar  Turkije  verzonden  v,„.l  r-  e,  "-nttieenLn-orno,  doch 

die  meeftendeeis  mar  Europa  ingefcheept  word™  “n  T   °Pperi®pte> i-gt  der  rating  "W  « 

meenlijk  op  500  piafters  of  omtrent  332}  Jiksd.  '   am  ge* 
Het  voornaamfte  wat  de  FrmreRon 

is  het  langedo ks  laken,  en  hiervan  neém^Egip^ LeVantkunnen  hengen, 
ien  Dit  laken  word  voornaamlijk  in  de  maand  voogden  T   8°°  ***’ want  in  dien  tijd  laat  ieder  die  .   dui  Ka™adan  gezogt; 

kleed  voor  zig ̂ v»  ^   »».  een  „ie™ 

Voor  de  karavane,  welke X Z„ d™ ZT"  ̂    **"•  maken, 

naar 'Mekka  trekt,  worden  daarêllhm"  ‘T  m!rand  Schmdlvan  Kihira 

Emir  Hadsj  of  leidsman £   £££  ™   *J?  *°  “?  «   waarvan  de 
ken  aan  de  Arabiers  door  wier  **  kléderenë^kt,  van  wei- 

gefchenken  moeten  gedaan  " X   £   tad/"  7   m   ~ 
voor  de  franfche  kooplieden  te  Kfflra  J 

maar  gedurende  den  laatftcn  oorlos  met  F   ,7  ®efter  Van  ZIJn5 
heel  vrij,  en  bij  die  gelegenheid  <- 

menigte  laken  van  Marfeille  naar  Livorno  ™   i   I   u   k   cencS^ote- 

de  Franfche  kooplieden  in  het  verkopen  zi>  T™  ̂    Esipte  konwn’  dat 

del  der  franfehen  op  OoffitrtS  7otV  ?   ,   "   m°eto  risKn'  De  ta' 

onderfeheidinden  handel  op  Egipte-  w-mttóa™  iT'T T*  ̂  
fien  er  jaarlijks  2   tot  ,00  baaien  ht’„  7® Va"den fte  gedeelte  „aar  OoftmdK. 

voornaamlijk  zédert  men  op  het  eiland  Seio  heg„“’“f 

ftof- 
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ftoffen  met  goud  en  zilver  te  maken.  Dezen  fchijnen  meer  naar  den  fmaakder 

Oofterlingen  te  zijn  dan  die  uit  Frankrijk  en  Italië. 

In  Egipte  gebruikt  men  ook  jaarlijks  60  tot  80  vaten  ( barils )   cochenille  en 

gedurende  den  laatften  oorlog  gingen  er  daarenboven  nog  bij  de  200  vaten  over 

Egipte  naar  Indië.  Uit  Europa  brengt  men  hier  ook  jaarlijks  omtrent  400  baaien 

peper,  elke  baal  tot  300  rottel ;   en  zédert  eenigen  tijd  komt  ook  een  
gedeelte  van  deze 

Waar  over  Dsjidda.  Insgelijks  bekomt  men  te  Kahira  ook  nagelen
  en  andere  fpece- 

T'jën  uit  Europa.  Daarbij  krijgt  Egipte  jaarlijks  50  tot  60  vaten  (barils)  tin ,   om- 

trent zo  veel  wit  blik ,   eenig  ijzerdraad ,   cinnaber ,   gember ,   naalden ,   eene  menigte 

gekleurde  venétiaanfche  paerlen  en  glazen  ringen ,   kwikzilver,  lood  en  eenige 

niefTen.  Van  Venétië  en  Marfeille  komen  jaarlijks  omtrent  1000  baaien  papier , 

die  gedeeltelijk  in  Egipte  vertierd,  en  ten  deele  naar  Dsjidda  verzonden  wo
r- 

den. Al  het  papier,  dat  men  tot  fchrijvcn  wil  gebruiken,  moet  eerft  glad  ge- 

maakt worden ,   omdat  de  Oofterlingen  met  hunne  rieten  fchrijfpennen  en  hun- 

nen dikken  inkt  er  alsdan  béter  op  fchrijven  kunnen ;   ook  word  er  in  de  fuiker- 

tafineerderijën  en  winkels  veel  papier  gebruikt ,   en  de  handwerkslieden  beplak- 

ken er  hunne  houten  of  ijzeren  tralivenfters  mede;  want  glasruiten  vi
nd  men  ia 

deze  heete  landen  zeer  zelden.  Zédert  eenige  jaaren  is  er  te  D
sjidda  meer  af- 

trek in  het  papier  geweeft  dan  voor  dezen ;   het  is  dus  waarfchijnJijk.  dat  het  van 

daar  naar  Yemen  en  Indië  vervoerd  word. 

De  handel  der  Franfchen  met  de  amerikaanfche  koffij  is  gedurende  den 

laatften  oorlog  bijna  gcheellijk  in  Egipte  te  niet  gegaan.  De  kooplieden  
alhier 

kopenze  enkel  om  de  arabifche  koffij  er  mede  te  vervalfchen ,   en  nemen  daar- 

om alléén  zulke ,   die  er  zeer  wél  uitziet  T   en  deze  was  in  de  laatfte  jaaren  bijna 

zo  duur  als  de  arabifche.  Eertijds  gebruikte  men  in  Opperëgipte  fchier  geen 

andere  koffij  dan  van  Martinique;  doch  zédert  dat  deze  zo  hoog  in  prijs  gefté- 

gen  is ,   en  ibrahim  Kïchja  te  Sués  eene  zeer  hooge  belafting  op  de  arabifche 

koffijboonen  gelegd  heeft,  zoeken  de  inwoners  van  Opperëgipte  eenen  vrijkor- 

teren  en  natuurlijkeren  weg.  Zij  lieten  hunne  koffij  over  Koflïr  komen ,   en 

thans  hebben  zij  de  goede  koffij  uit  Yemen  éven  zo  goed  koop  als  eertijds  die- 

van  Martinique  uit  Frankrijk.. 

Van  het  gewigt  dat  in  deze  landen  gebruiklijk  is  ben  ik  niet  volkomen  onder- 

st ;   ondertuffehen  zal  ik  hier  het  weinige  aanmerken  dat  ik  er  van  aangetekend 

V   3   heb» 
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heb.  Men  rékent  te  Kahira  bij  Ocke ,   Rottel,  JVehe ,   Metkal,  Dérhem  en 

Kerdt ,   en  de  1 6   kerat  doen  i   dérhem.  ii  Dérhera 
 i   metkal.  ï2  Dérhem  i 

wekïe.  12  Welde  x   rottel.  400  Dérhem  1   ocke.  
De  grootere  gewigten  ré- 

kent men  volgens  Gwf4r.  Doch  de  cantar  is  naa
r  de  verfcheidene  koopman- 

fchappen  in  Egipte  dikvvils  zeer  verfchillende;  
want  bij  eenigen  weegt  hij  100, 

bii  anderen  102,  105 ,   110  tot  150  rottel.  Met  zékere  waaren  
rékent  men 

naar  ocke,  naamlijk  44,  zelfs  78 ,   82  tot  86 
 ocke  op  eenen  cantar.  Het  zou 

OVertoUig  zijn  hier  aantemerken,  met  welke  waa
ren  men  den  cantar  volgens  rot- 

tcl  of  ocke  rékent.  Dit  zou  alleen  dienffig  zijn  voor  
eenige  kooplieden,  die  op 

£   nipte  willen  handelen,  en  dezen  kunnen  hetg
een  ik  er  misfehien  van  zou  wé- 

tr-n  te  zeggen  in  eene  prijscourant  vinden,
  welke  zij  telkens  door  hunne  cor- 

resnondenten  uit  Egipte  kunnen  ontbiede
n.  Ook  heb  ik  de  prijzen  der  inko- 

mende en  uitgaande  waaren  niet  willen  aantékenen ,   omdat  dezen  zo  wel  hier 

als  in  andere  landen  dikwils  verandering  onderga
an.  Want  de  oofterfche  koop- 

lieden zijn  ook  altijd  op  nieuwe  wégen  en  midde
len  bedagt,  om  déze  en  géne 

waaren  tot  eenen  minderen  prijs  te  kunne
n  bekomen,  of  met  meer  voordeel 

naar  andere  geweften  te  verzen
den. 

De  grootfte  koornmaat,  die  ik  bij  de
  koornkopers  te  BüUk  gezien  hebbe, 

noemde  men  Wéhbeh.  Eene  wéhbeh  houd  4
   Robbd  of  Rubbc ,   en  cene  robba  4 

Kudde.  De  geheele  middelijn  van  eene  wéhbeh  was  op 
 den  bodem  1 8   deenfche 

duimen  de  dikte  van  het  hout  omtrent  \   duim ,   en  dus  de  middelijn  der  koorn- 

nrnte  van  binnen  op  den  bodem  omt
rent  duim.  De  middelijn  van  bov

en, 

alwaar  de  maat  met  blik  beflagen  was,
  was  12  duim,  cn  inwendig  omtrent 

 n* 

duim.  De  loodlijnige  hoogte  van  den 
 bovenften  rand  tot  op  den  bodem  was

  8 

duim  Bii  het  méten  word  het  koorn 
 niet  afgeftréken,  maar  men  vult  de  m

aat 

op  tot  de  gedaante  van  eenen  kégel. 
 Eene  robba  tarw  koft  te  Kahira  5 ,  

 6   tot 

6*  para,  dus  eene  wéhbeh  20  tot  26  pa
ra  of  2   mark  tot  2   mark  Sfchell.  deenfeh 

, 

of  i   mark  tot  1   mark  4   Echell.  lubs. 
 Eene  robba  die  ik  te  Kahira  gemeten 

 heb , 

was  64  duim  hoog,  de  ondafte  diame
ter  was  12  duim,  eade  bovenfte  6

 4   duim. 

WA- 
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OVENS  in  EGIPTE, 

..  „ ,   «tpIVpti  dienen  om  het  land 

o™  *   SX  — 5   is’  f 
Z,  K   “en  Men  herft  hier  ver

fcheidene  wijzen  om  het  land  te  bevog
tt- 

tnerkwaerdigften.  Men  1   is  in  Egipte  het  meelt  ingebruik , 
gen.  Het  werktuig  op  d.  XV  §   ̂   werktuig  dat  door  offen  gedreven 
en  word  ̂    SCl‘uC  C   ’   d   A   uit  twee  ringen  d,  e   waarvan  de  ag- 
Word-  Hiervan  beftaat  het  groo  -   verëenigd  is.  Doch  de  voorlte 
terfte  en  fterkfte  door  kruisarmen  me  ftaaven  vaftgemaakt  is,  dient 

ting  e,  welke  uan  don  agterftcn  do“J°™jer  £n  bijna  in  het  waterrad  word  ook 
alleen  om  de  kruiken  te  houden.  I   1   geftcld.  De  ménigte  der 
d=  bak  ƒ,  in  denwe.kcn  het 7»o  of  van  daddboomen ,   ha„- 

kruiken,  welken  aan  dlt  m   ,   de  diepte  des  waters ,   de  fterkte  van  het  rad 
gen,  is  volgens  derzelvei  gio  ’   ̂    ^   werktuig,  waarnaar  ik  deze  té- 

en  do  tapen  van  den  os  v   ̂    «,  t ,   is  een  bij  e   beweeglijke  dis- kenmg  ontworpen  heb,  waien  fel  y   touwen 
fel,  die  oenen  os  op  den  hals  getata daardoor 

aan  eenen  fterkeren  b,  welke  e   ioo  ‘   -   f“he  wcriuuig,  bewogen  word. 

de  raden  C,  B,  A. ,   met  eén wooi ■   ̂   deeke  van  den  tuin  of  akker  moet 

Wanneer  het  water  naar  een  og^  “£rktuig  flaat,  dan  zijn  de  raden  allen 
geleid  worden,  dandc  gron  dezelven  doorgaan  kan,  omtrent  zo  als  op  de 

zo  hoog  gepjaatft^te  ̂    rdzen  afgebeeld  is  (*).  De  hoven  m   Egipte 

kaart  van  e   L   door  middel  van  dewelken  men  het  eene  ftuk  na  het 

zijn  vol  kleine  gr  R > ’   tuinvrugten,  bij  welken  men ’t  water  alleen andere  bewatert,  en  tullenen  &   ^ 

(*)  [II.  D.  bl.  36.] 
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aan  den  wortel  brengt,  zijn  deze  watergreppels  veeltijds  zo  kunRig aangelegd, 
dat  zij  eenen  plattengrond  eens  doolhofs  zouden  kunnen  verbeelden. 

II.  Is  de  afbeelding  van  een  ander  werktuig,  waarmede  de  Egiptenaars  het 
land  bewateren,  en  waarfchijnlijk  hetzelfde  waarvan  moses  fpreekt  Deut.  XI, 
io.  Men  noemt  het  s^Vm,  Sakki  tdïr  beridsjel ,   of  een  waterwerk- 
tuig  dat  met  den  voet  getreden  word.  Het  is  flegts  kleiner,  anders  is  het  hoofd- 

zaaklijk hetzelfde  met  het  voorgaande.  In  Egipte  heb  ik  er  maar  één  van  ge- 
zien ,   te  wéten  in  Birket  el  jusbekie  te  Kahira,  doch  naderhand  zag  ik  ze  ook  in 

Indië.  Dat  te  Kahira  gebruikte  men  in  een’  kleinen  tuin,  waar  het  de  moeite 
niet  waerd  was  een  grooter  aanteleggen.  Het  geheele  werktuig  beRaat  uit  één 
rad  met  8   fpaaken  welken  aan  de  as  valt  zijn ,   en  nog  4   kleineren ,   waarvan  er 
2   en  2   aan  elke  zijde  der  asf  van  het  rad  tégenover  malkanderen  Raan.  Om 

daarvan  gebruik  te  maken,  graaft  men  een’  put,  over  denwelken  men  2   balken 
legt  om  het  werktuig  te  dragen ,   en  aan  ’t  cene  eind  van  het  rad  word  over  de 
beide  balken  een  Ruk  houts  gelegd,  waarop  de  werkman  gaat  zitten.  Deze 
heeft  geen  andere  onderfteuning ,   maar  werkt  met  handen  en  voeten  tévens, 
gelijk  men  uit  de  tékening  zien  kan.  De  waterbak  Raat  ook  hier  op  zodanige 
wijze  onder  de  kruiken  binnen  het  rad ,   dat  hij  de  bewéging  van  hetzelve  niet 
hindert. 

Het  werktuig  III  gebruikt  men  omtrent  Damiat,  zijnde  de  verandering  van 
de  hoogte  des  Nijls  hier  zo  gering,  dat  raden  van  10  tot  13  voet  middelijns , 
het  water  zelven  bereiken  kunnen.  Dit  werktuig  is  het  koRbaarRe ,   doch  ook 

tévens  datgeen ,   door  ’t  welk  men  het  meeRe  water  in  de  hoogte  brengen  kan. De  ring  van  het  rad  D   is  in  verfcheidene  vakken  met  openingen,  zo  wel  aan 
de  peripherie  als  aan  de  zijde,  verdeeld,  en  inwendig  zo ingerigt,  dat,  wanneer 
het  water  onder  in  de  peripherie  ingelopen,  en  naar  boven  gekomen  is,  het  ter 
zijde  in  eenen  daartoe  gefchikten  bak  Rorten  kan.  Op  dat  er  zo  min  water  als 
mogelijk  is  verloren  ga ,   zo  Raat  dit  rad  niet  volkomen  loodregt ,   maar  helt  van  bo- 

ven een  weinig  uitwaard.  Bij  zommige  werktuigen  gaat  de  os  om  het  groote 

rad,  bij  anderen  tuflehen  dit  en  ’t  voorhoofd  -   offpoorrad.  In  het  laatRe  geval 
legt  de  disfel  op  het  horizontaale  rad,  gelijk  bij  het  werktuig  I.  en  men  fpant 
zomtijds  wel  3   oflen  aan  verfcheidene  diflHs  vóór  zulk  een  werktuig. 

Diegeenen ,   welken  digt  aan  den  NH  wonen,  en  flegts  een  klein  Ruk  lands 

te 
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te  bewateren  hebben ,   bedienen  zig  van  het  werktuig  IV
.  Dewijl  hout  en  Ree- 

nen in  dit  land,  zeer  koRbaar  zijn,  zo 
 maakt  de  boer  in  Egipte  de  ftijlen 

 en  het 

tégengewigt  aan  de  wip  gemeenlij
k  enkel  van  leeraarde ,   cn  de  emmer  is  van 

léder '   Als  de  Nijl  laag  is,  ziet  men  in  de
  Rreek  van  Kahira  zomtijds  vier  deze

r 

werktuigen  agter  malkanderen,  
en  derhalven  is  het  zeer  bezwaarli

jk  het  land  op 

deze  wijze  te  bewateren.  Als  he
t  water  flegts  tot  eene  kleine  ho

ogte  zal  gebragt 

worden  bijvoorb.  als  men  eene
  gragt  uitdrogen  tril,  bedienenz

.gde  Evenaars 

bij  gebrek  L   groote  fchuppen
,  van  eene  mande  met  4  

 touwen,  welken  door 

twee  perfoonen  geregeerd  worden
.  Zulk  eene  mande ,   in  t   arab.  «■»  kup,  2 

ttien  bii  V.  ,   , 

WATER-  en  windmolens  heb  ik  i
n  Egipte  niet  gezien.  De  gemeen

e  koornmo- 

len  te  Kahira  is  op  de  XVI  tafel  afgcbceld.  A.  is  d
e  plattegrond, 

en  B.  de  opflalvan  dit  werktuig.  C.  is  
de  diflel  aan  welken  een  paerd  gefpannen 

word,  en  D.  de  tregter,  of  tremel, 
 waarin  men  het  ltoorn  fchua.  Met

  dezen 

molen  word  ook  het  zaad  gemalen  waarui
t  men  de  olij  perft.  De  gemeene  man 

in  Egipte  maalt  zijn  koorn  op  den  eenv
oudigften  handmolen  van  de  figuur  

A   op  de 

XVII  tafel-  op  dehzelven  worden  
ook  de  boonen  voor  de  ezels  gebr

oken.  Het 

werktuig  B   beRaat  enkel  uit  een’  
horizontaal  leggenden  Reen,  en  e

en’  overemd- 

ftaanden  loper ,   die  door  eenen  os  omgedr
aaid  word.  Deze  dient  met  om  koorn 

te  malen,  maar  om  de  bloem,  welke  de  Franfchen Saffranon  noemen,  te  pers- 

Pen.  Het  fap  word  naderhand  met  de  hand  uit
gedrukt.  Veelligt  is  het  de  toebe- 

reiding, welke  dezer  bloem,  zoo  ver  zij  omtrent
  Kahira  waft,  den  voorrang 

geeft ,   (blndz. .   38)  men  zegt  datze  in  Opperëgiptó 
 alleen  verzameld  en  gedroogd 

word  De  molen  C.  is  van  den  voor
gaanden  enkel  daarin  onderfcheiden ,   dat 

de  loper  een  weinig  neigt,  en  de  legge
r  eenigzins  af  hellende  is.  Hierop  wo

rd 

de  gips  en  kalkfleen  verbrijzeld.  Rondom  dit 
 werktuig  is  een  muur,  opdat  de 

os ,   die  den  Reen  omdraait ,   niet  op  de  gips  trede  die  er  af  valt.  D.  is  eene  egiptifche 

oiijpers.  1)  Betekent  een’  grooten  bak  of  kas  met  hout  en  Reenen 
 gevuld.  2.  Het 

eene  ruflpunt  der  kas  in  een’  muur.  3)  Een’  grooten  Reen  inwelken  de  fchroef
 , 

waarop  het  ander  eind  der  kas  ruR,  beweeglijk  is.  4)  Een’  cijlinder  van  het 

zaad,  dat  op  den  molen,  die  in  de  XVI  plaat  vertoond  word,  reeds  gemalen 

en  hier  in  ronde  flroomatten  op  eenen  Reen  op  malkanderen  gelegd  is.  5)  Een’ 

kétel  waarin  de  uitgeperRe  olij  vergaderd  word.  Als  men  iets  onder
  dit  werk- 

X   Wig 
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tuig  leggen  zal,  word  de  fchroef  door  eenen  os  aan  den  diffel  6.  zo  lang-onwe- 
draaid,  tot  dat  het  touw  7.  dat  aan  de  kas  vaftgemaakt  is  het  werktuig  ophoud, 
dan  legt  men  den  cijlinder  4.  er  onder;  en  de  fchroef  word  terug  gedraaid  tot  dat 
de  kas  op  den  cijlinder  ruft ,   en  de  fteen  3   den  grond  niet  meer  raakt,  opdat  dus 
ook  deze  het  gewigt  op  den  olijkoek  vergrote.  Wanneer  naderhand  de  ciilin- 
dcr  4.  laager  word  dan  de  onderfchraging  der  kas  in  den  muur  2,  zo  word  er  hout 
opgelegd,  gelijk  in  de  aftekening  aangewezen  word. 

Het  akkergereedfchap  der  Egiptenaaren  is  zeer  liegt.  Hun  ploeg,  arab  «   » 

muhhra,  is  niet  béter  dan  die  der  Arabieren,  (Befchrijving  van  Arabië  bl*  14-  ) en  word  ook  door  offen  getrokken.  Om  het  land  gelijk  te  maken  némen  deEgip- 
tenaars  m   plaats  van  eene  egge,  een’  boom  of  eenefterke  plank,  binden  aan  de beide  einden  een  touw  en  fpannen  er  offen  vóór.  De  boer  plaatft  zig  op  den  boom 
of  de  plank ;   want  de  egiptifche  boeren  houden  niet  veel  van  te  voet  te  lopen  als 
zij  zig  kunnen  laten  flépen.  De  Egiptenaars  gebruiken  ook  nog  tegenwoordig 
offen  om  te  dorfchen  gelijk  reeds  ten  tijde,  van  moses  (5  boek  XXV,  4)  doch 
hun  dorfch werktuig  is  geen  fteen  gelijk  dat  der  Arabieren,  ook  beftaat  het  niet 
uit  planken  onder  welken  fchcrpe  vuurfteenen  zijn,  zo  als  de  dorfchwcrktuigen 
der  Siriers  (Befchr.  van  Arabië  bl.  150),  maar  het  is  eene  fléde  van  de  figuur  E 
op  de  XVII  tafel  in  plattegrond  en  van  ter  zijde  afgebeeld.  Dit  werktuig  noemt 
men  ̂    naureds  In  hetzelve  zijn  drie  rollen  die  om  derzelver  as  draijen ,   en m   elke  eemge  ronde  en  platte  ijzers.  De  heer  eoRskül  en  ik  zagen  in  het  b   ,   n van  Junij  m   de  ftreek  van  Dsjife  verfcheidene  maaien  hoe  men  ha  Enpte  koor 
dorfcht.  Ieder  boer  verkoos  hier  eene  effene plaats  van  omtrent  80  of  icofdnï 
den  m   den  omtrek  op  het  vrije  veld.  Het  koorn  bragt  men  in  garven  gebonden 
op  kameelen  en  ézels  derwaard,  en  men  maakte  er  eenen  kring  van  omtrent  te» 
breedte  van  6   tot  8   voet  en  *   voet  dik.  Op  dezen  kring  liet  men  de  gemelde 
f   door twee  offcn  roni  >   en  dit  gefchiedde  met  veel  bekwaamheid  van den  drijver;  want  deze  plaatlle  zig  op  den  itoel  dien  men  op  de  fléde  zier  mi 
liet  de  offen  ongehinderd  op  het  flroo  en  koorn  ftallen ,   doch  zodra  zij  wat  a'ndera doenwriden,  flapte  h,  van  de  fléde,  hield  er  zijne  handendigtonder,  bewaarde 
zorgvuldig  hetgeen  hij  ontvangen  had ,   en  gebruikte  het  naderhand  mét  ZoZl mengd  tot  brand  J   wee  zulke  lagen  worden  op  éénen  dag  afgedorfcht,  en  elke Saag  woi  7   of  S   maal  met  eenen  heuien  gaffel  van  j   tanden,  die  men  m«Ur ■ 

noemt. 
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M? 

j   Tj'  word  het  ftroo  midden  i
n  den  lering  op  eenen  hoop 

noemt,  gekeerd  Hierop  de  eerfte  laagafgedorfdit 

geworpen,  die  dus  «   en  als  te  voren  gedorfcht.  Op 

* 5   W°r!l  het  J"lr°d°hlt  ftroo  telkens  kleiner  gemaakt ,   zodat  het  ten  laatften  om- 
deze  wijze  vv  weïpt  men  alles  met  den  gemelden  gaffel  eene  of 

trent  is  als  grof  ^   ftrQ0  word  dan  door  den  wind  terug  gedré- 
twee  ellen  ver  tegen  -   5   vallen  ook  op  eenen  hoop.  Een 

ven ,   en  het  koorn  en  de  “X  ™ 
ander  vergadert  de  kluiten  aar  1   De  hoop,  inwelken  nog  veele  volle 

nten  is ,   en  doet  dit  te  ~   eene  zee,  De  i^,  -   ̂   ̂   ̂    ̂ 

r   7’  welta  twee  e
n  twee  aan  mltanderen  ge

koppeld  zijn,  4°f5uurea paar  ofien,  welken 
 

deze  de  vrugt  met  voeten  uit- 

agterëen  op  denzelven  tond,  tot  J   fdll,p  (Wi)  geworpen.  Na 
getréden  hebben,  en  dan  o.  gekregen,  waarin 

de  beide  eerfte  **^™^*£  'S  gTbeho^  niet%o  lang  ge- inen rékende  30  tot  40  ardeb  
taiw  te  zijn.  ë 

doricht  te  worden  bij  de  Egiptemars  als  bij  de  Atjbiers  geven- 
Wagens  en  toren  fchoon  maakte,  fpar.de  de  boer  twee 

den.  Toen  men  het  kanaal  buit  ^   op  heoelve  z0  lang  in  de 
oliën  voor  een  werktuig  F   op  4   ,   t   i   et  z0  aan  den  oe. 

Vézels  bnU^de  ̂ Z
ulke^yaen^^

  l&jrop«8r3  ntetU& 

navolgen.  mcn  in  Egipte  veel  fal  ammoniak  uit  roet  van  gebrande 

Hnr  is  e&cn  ,   ̂   mgg^t%  De  heer  jtorskSl  en  ik  bezogten  zulk  eenc 

Tbrie^te  SfeT  wij  verna
men  bij  den  meefter  naar  de

  wijze  hoe  de  fal  animo- 

niak  gemaakt  word,  en  ik  ték
ende  zijnen  oven  figuur  G   op

  de  XVII  tafel.  Op 

deze  aftekening  is  1.  de  mond 
 van  den  oven  waar  men  het  vu

ur  indoet.  De  muu- 

ren  2   zijn  allen  boogswijze  gebouw
d,  gelijk  men  uit  de  afbeelding  ziet

.  3-  ̂ 

tékenen  bombenvormige  glazen  va
n  donker  en  fterk  glas,  met  een 

 ,01  en  w   ^ 

den  hals.  De  eigenaar  der  f
abriek  had  zelve  eenen  kleine

n  oven  om  deze  gU 

bomben  te  maken.  Als  dezel
ven  zullen  gebruikt  worden ,   worden  zij  vanbui^ 

X   2 
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viermaal  agter  malkanderen  met  leem,  of  modder  uit  den  Niji,  vermengd  met 
vlas,  of  veeleer  met  datgeen,  wat  van  het  vlas  afvalt  als  het  gebraakt  word , 
overgeRréken,  en  telkens  in  de  open  lugt  gedroogd;  want  zonder  dit  bekleedzel 

zou  het  glas  tégen  de  hitte  niet  beftand  zijn.  Deze  overpleifterde  glazen  vult 
men  alsdan  met  roet  van  gebrande  mift,  doch  men  pakt  er  hetzelve  niet  vaftin, 
maar  het  glas  word  onder  het  vullen  flegts  een  weinig  gefchud  of  gerold.  Als 

nu  de  oven  met  gedroogde  brandmiil  aangevuld  is ,   worden  de  glazen  op  een’ 
kleinen  afftand  boven  de  openingen  tuiïchen  de  gewelfde  bogen  geplaatft ,   en  der- 

zelver  monden  niet  toegeftopt.  Men  legt  om  dezelven  Rukken  van  tégelRee- 
nen ,   en  naderhand  worden  al  de  tuflchenruimten  zo  ver  met  aarde  aangevuld- , 
dat  |   der  glazen  geheel  bedekt  worden.  Alsdan  Reekt  men  de  mift  in  den  oven 
aan  brand ,   en  naar  mate  dat  dezelve  allengs  verbrand ,   werpt  men  gedurende 
drie  agterëenvolgende  dagen  en  nagten  lteeds  nieuwen  brand  toe.  De  hitte 
moet  altijd  gelijk,  of  in  het  begin  fterker  zijn  dan  vervolgens.  Deze  arbeid  ver- 
eifcht  een  nauwkeurig  toezigt  ;   want  indien  de  brand  maar  een  paar  uuren  ver- 

zuimd ,   of  wanneer  eene  kleine  opening  in  de  aarde  rondom  de  glazen  niet  aan- 

Itonds  weer  geflopt  word  ,   zal  de  fal  ammoniak  alléén  daardoor  zodanig  befcha- 
digd  worden,  dat  de  eigenaar,  als  het  zout  er  uitgedaan  word ,   het  zien ,   en  de 
oppaffers  wégens  hunne  agteloosheid  beftraffen  kan.  1 8   Uuren  daarna  is  de  mond 

van  het  glas  door  de  fal  ammoniak  die  van  het  roet  in  de  hoogte  Hijgt,  van  zel- 
ven  verftopt.  Na  driemaal  24  uuren  flaat  men  het  glas  ter  plaatze  daar  het  in  den 
oven  flaat,  in  Rukken,  en  neemt  er  het  zout  uit  dat  geheel  bovenop  legt.  Het 

overige,  welk  genoegzaam  de  gantfche  bombe  vervult,  iseenegroenagtigeafch, 
die,  naar  men  zegt,  nergens  toe  deugt.  Uit  elk  glas  krijgt  men  7   tot  12  roti 
fal  ammoniak ,   naar  dat  het  roet  kragtig  is ,   en  het  zout  wel  aangezet  heeft.  Een 
eantar  of  100  roti  word  op  de  fabriek  voor  600  para  verkogt.  De  leem  om  de 

glazen  word  door  de  fierice  hitte  zo  hard  als  een  tégelfleen  (*). 
Het  is  évenveel  of  de  miR,  van  welker  roet  men  de  lal  ammoniak  maakt, 

van  kameelen,  paerden,  oiTen,  fchaapen  of  andere  dieren  zij.  Kameelen  cn 

ézels (*)  [Zie  ook  shaws  Reiz.  IJ..  D.  in  de  Uittr.  bl.  121.,  en  de  aangehaalden  in  de  Bijvoegf ald.  bl.  14 4. j 
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ézels  worden  in  dit  tand  meeftenttaels  
op  weg  gebruikt,  en  zeer  veel  mift  die

 

men  tot  brand  gebruikt, word  door  kle
ine  meisjes  op  de  wégen  gezameld.  D

eze 

Vermengt  men  met  ftroo,  hetwelk  volge
ns  de  wtjze  van  dorfchen  der  Egiptenaa-

 

ren  bijna  zo  klein  als  hakzel  is  (bladz.  1
47)-  Alsdan  maakt  men  er  koeken  van, 

die  men  in  de  zon  droogt  tégen  de  
zijden  der  huizen ,   of  tégen  heuvels.  De 

boeren  op  het  platte  land  hebben  
gewelfde  kamers  van  ongebakken  t

égelfteen. 

Hier  koken  en  bakken  zij  hun  éte
n  over  gedroogde  miftkoeken  

of  verwarmen 

v   ’s  winters  de  vertrekken  méde, 
 wanneer  zijze  met  ftroo  of  Henge

ls  van kim- 

den in  een  fteenen  vat  branden.  Het  roet
  van  al  dien  rook  zet  zig  boven  tege

n 

het  gewelfzcl,  en  word  daarna  voor  
een'  geringen  prijs  aan  de  fal  ammoniak

  fa- 

brieken verko«t.  Het  roet,  dat  zig  van  den  ro
ok  der  mift  in  den  fal  ammonmk- 

oven  aanzet,  word  ook  opgezameld  e
n  gebruikt.  De  fabriekmeefters  proe

ven 

het  lucL  OU.  te  -véto,, .   Of  bet  vaal  zout  bevat  of  niet.  Men  zad
e  dat  het  roet 

van  hout  geen  zout  in  hebbe ,   en  derlialven  geen  fal  ammoniak  geve.  In
  Euro- 

pa  vind  men  hier  en  daar  landftreeken,  alw
aar  men  uit  gebrek  aan  hout  de  mift 

der  dieren  brand;  miffchien  zou  men  daar  d
e  fal  ammoniak  éven  zo  goed  en  zo  goed- 

koop maken  kunnen  als  in  Egipte,  indien
  er  proeven  van  genomen  wierden.  

Mo- 

gelijk koude  men  ook  zulk  roet  bekomen, 
 wanneer  men  ze  op  dezelfde  wijze 

brandde  gelijk  men  bij  ons  pijnzwartze
l  biand. 

De  wijze  hoe  de  Egiptcnaars  eijeren  in  ovens  u
itbroeijen  is  door  andere  rei- 

zigers reeds  omftandig  befchrévcn.  Dewijl  egter  hunne  téke
ningen  eenigzms  ver- 

fchillen  van  den  oven,  welken  ik  te  Ivahira, 
 digt  bij  Bab  es  Scharie  en  Birket  er 

roteli  gezien  heb,  heb  ik  van  dezen  op
  de  XVIII  tafel  een*  aftekening  gemaak

t 

Het  geheele  gebouw  is  als  in  eenen  
heuvel  gebouwd.  A.  L.  is  de  plattegion

d 

van  den  onder ften,  C.D.  de  plattegrond 
 van  den  bovenften  oven,  E.  F.  de 

doorfmjding  van  bet  gantfcbe  gebouw  in  de
  lengte  bij  de  lijnen  A.  B.  C.  D.  en 

G.H.  de  doorfnijding  in  de  breedte  bij  I.K.K.L.  a.  Is  de  woning 
 van  deneijer- 

uitbroeijer.  b.  Een  vertrek  waar  vuur  en  afch  geborgen  word.  c.  Een  vertr
ek 

waar  de  eijers  bewaard  worden,  d.  De  ingang  tot  den  oven.  De  deur  is  een
 

vveipig  booger  dan  de  grond  en  zeer  Hein,  opdatze  des  te  béter  zou  kun
nen  toe- 

geftopt  worden ,   wanneer  er  vuur  aangeftoken  is.  e.  De  ovens  in  de  benédenfte 

verdieping,  ƒ.  De  ovens  in  de  bovenfte  verdieping.  De  laatften  hebb
en  vóór 

en  agter  eene  kleine  groeve  ,   waarin  men  vuur  ftookt  van  gedroog
de  mift. 

X   3   g. 
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g.  Plaatzen  in  den  wand  voor  lampen.  Uit  deze  aftekening  ziet  men  dat  in  elke 

verdieping  van  dit  gebouw  12  ovens  zijn,  en  alles  is  zo  diep  in  den  heuvel,  dat 

ook  de  bovendo  lugtgaten,  zo  wel  boven  den  gang  h.  als  boven  den  oven  i.  nog 
in  de  aarde  zijn.  Dit  zeide  men,  was  noodzaaklijk  om  de  gelijkvormige  warmte. 
Als  hier  nu  eijeren  uitgebroeid  zullen  worden ,   legt  men  op  den  ovenvloer  eerft 

eer.e  ftroomat ,   en  daarop  droo.  Op  het  droo  legt  men  dan  eene  laag  eijeren , 

na  deze  nog  eene  laag,  allen  digt  aan  malkanderen.  Enkel  in  de  groeven  vóór 
en  agter  in  den  bovendien  oven  word  vuur  aangedookt,  in  den  vloer,  van  den 

bovendien  oven  is  eene  opening,  opdat  de  behoorlijke  warmte  aan  denbenéden- 

Ren  zou  kunnen  medegedeeld  worden.  Als  het  vuur  ontdoken  word ,   worden 

al  de  openingen  naar  buiten  met  mift ,   klei  of  vlas  toegedopt ,   opdat  het  des  te 
fchielijker  heet  worde ,   en  dan  brand  men  op  de  gangen  dag  en  nagtlampen.  Men 
heeft  geen  anderen  regel  om  don  gicuiü  vcin  lUtto  tv*  ïmpial pv-y  dan  dac  l/cacï v' u 

als  in  een  bad  zijn  moet.  Men  zeide  dat  het  geen  kwaad  kan ,   indien  de  hitte  in 

den  beginne  wat  derk  is ,   doch  tégen  den  tijd  dat  de  eijers  haad  uitgebroeid  ziin , 
vermindert  men  de  hitte  een  weinig.  De  eijeren  worden  eiken  dag  tweemaal , 
en  eiken  nagt  viermaal  bewogen ,   doch  zo ,   dat  men  de  handen  maar  heen  en 

weer  over  dezelven  laat  gaan.  Na  agt  dagen  tijds  word  elk  eij  bij  eene  lamp  be- 
fchouwd,  alsdan  ziet  men  welken  kuikens  voortbrengen  zullen  of  niet,  en  die  be- 

dorven zijn  worden  weggeworpen.  Den  aiften  of  22^'n  dag  breken  de  jonge 
kuikens  zelven  uit,  en  men  vermindert  dan  de  hitte,  doordien  zij  anders  zouden 
derven.  Op  den  grond  in  den  gang  tuflchen  de  ovens  zijn  kleine  verhévene  af- 

fcheidingen  makende  vierkante  plaatzcn  ,in  dewelken  men  de  kuikens ,   als  zij  uit- 
gebroeid zijn ,   zo  digt  op  malkanderen  zet,  dat  zij  de  geheele  plaats. beflaan.  In 

deze  onderaardfche  hokken  kan  menze  het  gemaklijkde  opkwéken ,   wijl  zij  hier 
de  warmte  vinden ,   die  ze  anders  bij  de  moeder  zoeken  moeten. 

Ik  bezogt  deze  hoenderövens  in  gezclfchap  van  den  heer  forskül  in  het  mid- 
den van  Junij.  In  dien  tijd  arbeidde  men  niet,  alléén  in  de  zes  koudere  maan- 

den worden  hier  de  eijers  uitgebroeid ,   omdat  in  de  heete  maanden  te  veel  eijers 
verderven.  Schoon  in  geen  der  ovens  vuur  was,  vonden  wij  het  hier  nogthans 
zo  heet  van  de  zonne ,   dat  ons  aandonds  het  zweet  uitbrak.  Men  zeide  dat  men 
deze  foort  van  ovens  alleen  te  Kahira  vind ,   en  dat  zij  den  Pafcha  toebehoren. 
Wanneer  iemand  andeis  eijcren  brengt  om  uit  te  brocijcn ,   dan  word  met  den 

mees- 
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15' meefter  verdragen, hoe  veel  hij
  voor  het  honderd  hebben  zal. 

 De  eigenaar  tekent 

ziinc  eiiercn  met  zijnen  naam  o
f  zijn  gewoon  téken,  en  vervo

lgens  is  de  meefter 

van  den  hoenderöven  gehoude
n ,   al  de  mislukte  eijercn  te  to

nen.  De  kuikens 

van  den  hoen  m.ft  de  J0  (Mts  voor  20  pari  (omtrent  een  mark 

tabs/ën  naderhand  voor  IJ  
pari  verkogt.  Dertig  kleine

  kuikens  noemt  men 

-*• ^ 

paflers  van  dc  ovens  ons  
verzekerden. 

KLEDERDRAGT  der
  OOSTERLINGEN. 

.   .   ,   •   Perfen,  met  één  woord  al  de  Mohammedaanen 

TV  Turken,  de  Arab  eis ”   heeft  elke  natie  hierïn  iets  bijzon- 13  dragen  lange -   ^   onderfcMto  kan.  DcOofter- 

^n"^  wonen  verknderen  daareven  hu
nne  , noden  zo  wel  a, 

de  Europeërs.  Dc  kléderdragten 
 op  bevel  van  den  heer  de  feriu

ol m   d   >. 

koper  gebrag t, “"JLr  wél  afgebeeld  geweeft  zijn;  dochmen  ver- 
turkfche  hof ,   kun  ^   tafel  van  Rüssels  Befchnjvmg  vanHaleb , 
gelijke  dezelven  met  4   In  dit  laatfte  werk  is  de  hé- 

^erïding'van  eenen  Pafcha,  van  ee
nen  Aga  der  Janitlchamen , 

eenen  Kadi,  en  van  eenen  turkfehen  be
diende,  insgelijks  de  kleding  van 

tree  gemeene  Turken,  van  eenen 
 Derwifch  en  van  twee  Chrift’nen  

zeer  wél 

ffen  De  kléding  der  Kahiraanen ,   naamlijk  der  voornaamen  en  van  die  va
n 

roiddclhaarcn  ftand ,   is  bijna  dezelfde  
als  die  der  Turken ,   want  ook  in  het  Oos- 

ten  rigten  de  moden  zig  naar  den  fin
aak  der  aanzienlijkfte  heden  m   de  hoo

fdftad 

des  Rijks.  Dewijl  wij  ook  op  de  turkf
che  wijze  gekleed  waren,  zal  ik  kerk

o.tlj 

de  kléding  befchrijven,  die  ik  zel
ve  gedragen  heb. 
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Een  turkfch  hemd  is  van  maakzel  als  de  europifche  vrouwen  hemden,  alleen 

zijn  de  mouwen  veel  ruimer.  Onder,  en  niet  over  het  hemd  dragen  de  OoRer- 

lingen  groote  broeken  van  wit  iijnwaat.  Aan  de  voeten  hebben  zij  linnen  zok- 

ken,  en  overdezelven  terliks  of  kleine  pantoffels  van  zeer  dun  léder,  hierover 

mejls  of  andere  léderen  zokken  welken  aan  de  fchakfcMr  of  buitengemeen  groo- 

te roode  broeken  vaRgenaaid  zijn.  De  zooien  der  terliks  en  mefts  zijn  van  het 

zelfde  dunne  léder  als  het  overléder ,   wijl  men  daarméde  alleen  op  tapijten  of 

Rroomatten ,   met  één  woord  alleen  daar  gaat ,   waar  het  fchoon  is ,   en  waar  men 

pleegt  te  gaan  zitten.  Voor  het  overige  gaat  men  met  deze  fchoenen  in  pantof- 

fels die  volkomen  als  de  onzen  zijn ,   behalven  datze  zonder  hielen  zijn.  Over 

het  hemd  en  den  fchakfchir  draagt  men  eenen  entari,  die  met  linnen  gevoederd 

is ,   en  omtrent  twee  handbreed  over  de  knieën  komt.  Over  den  entari  draagt 

men  eenen  caftan,  die  naar  de  hédendagfche  moae  toe  over  de  voeten  af  hangen 

moet,  en  over  dezen  doet  men  een’  grooten  gordel  om  de  heupen,  in  welken 
de  caftan  op  zijde  opgefloken  is ,   opdat  men  des  te  vrijer  gaan ,   en  den  entari 

en  den  fchakfchir  zou  kunnen  zien.  Op  deze  wijze  gekleed  zijnde ,   is  men  in 

hetzelfde  gewaad  als  de  bediende  op  de  15de  tafel  van  russel.  De  turken  dra- 

gen in  den  gordel  een  groot  mes  welk  zij  khansjar  noemen ,   en  waarvan  het 

hegt  zomtijds  met  zilver  of  goud  beflagen ,   en  ook  wel  met  gefleenten  bezet  is. 

Ovei  den  caftan  draagt  men  eenen  overrok ,   ’s  winters  met ,   ’s  zomers  zonder  pels- 
werk. Deze  heeft  zulke  korte  mouwen  datze  nauwlijks  tot  aan  de  elleboogen 

komen ,   ook  is  hij  van  onderen  wel  twee  handbreed  korter  dan  de  caftan.  Over 

den  overrok  heeft  men  nog  eenen  pels,  of  in  plaats  van denzclven eenen benifch , 

die  gemeenlijk  tot  op  den  grond  hangt.  Den  eerften  ziet  men  op  de  15de  tafel 

van  russels  befchrijving  van  Haleb,  den  laatRen  op  de  XVI  tafel  mijner  be- 

fchrijving  van  Arabië  no.  15.  De  entari ,   de  caftan  en  de  benifch  hebben  geen 
zeer  wijde  mouwen ,   doch  zij  zijn  zo  lang ,   datze  tot  over  de  handen  komen , 
waarom  menze  over  de  armen  opflaat ,   en  de  entari  word  bij  koud  vveeder  ook 

v/el  over  de  handen  toegeknoopt.  Dewijl  het  voor  lieden  van  laagen  Rand  te 

koftbaar,  of  wégens  hunne  bézigheden  ongemaklijk  zou  zijn,  al  deze  kléderente 
dragen,  hebben  veelen  n-ïet  anders  dan  den  linnen  broek,  het  hemd,  den  entari 
en  eenen  benifch ,   en  de  gemeene  man  alleen  de  beide  eerRe  Rukken ,   doch  al- 

tijd eenen  gordel  om  de  heupen.  Op  reis  houden  de  Turken  niet  veel  van  den 

*   fchak- 
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fchakfchïr,  maar  zij  dragen  dan  meeft
  eenen  Schirwdl,  of  grooten  blauwen

  broek 

zonder  mefts  De  Oofterlingen  win
den  op  reis  groote  wollen  doeken  

om  de 

voeten  en  beenen ,   waarover  zij  ruime  laerzen  aandoen.
  Zij  zijn  bijgevolg  zeer 

zwaar  te  voet;  maar  deze  doeken  
zijn  veel  warmer  dan  onze  kouzen

.  Als  de- 

zen eens  nat  geweeft  zijn  verwarmen. zij  voorts  weinig,  intégendecl  kunn
en  de 

doeken  eiken  morgen  anders  om  de
  voeten  gewonden  worden.  Veelt

ijds  draagt 

men  op  reis  al  de  opperkleder
en  onder  den  fchirwM,  en 

 dan  maakt  men  om- 

trent  eene  figuur  als  de  fpahi  op  
de  34fte  tafel  in  het  Recuetl  de  ce

nt  Ejlampes ,   of 

de  Afbeelding  van  het  turkfche  h
of.  De  Janitfchaaren  dragen  oo

k  veeltijds  den 

entari  en  den  caftan  in  den  fcHirwal ,   en  hebben  verders  een’  kiemen  over
rok  zonder 

mouwen ,   en  roode  pantoffels  over  de  bloot
e  voeten.  Te  Conftantinopel  zij

n 

den  Chriftenen  en  Jooden  niet  allee
n  alle  held’re  kleuren  tot  kléding  ver

boden, 

maar  wanneer  zü  hunne  huizen  van  b
uiten  verwen  willen,  moet  het  insgelij

ks 

met  donk’re  kleuren  gcfchieden.  In  Eg
ipte  kan  elk  eene  kleur  tot  zijne  klédi

ng 

kiezen  naar  eigen  goedvinden,  als  hi
j  maar  geen  groen  neemt;  want  dez

e  kleur 

hebben  de  Mohammedaanen  onder  de
  turkfche  regering  alleen  voor  hunne 

 ge, 

loofsgenooten  voorbehouden.  Me
n  heeft  dienaangaande  miflchien  

geen  uitdruk- 

lijk  gebod  van  de  overheid;  doch
  men  zou  gevaar  lopen  door  h

et  gemeen  mis- 

handeld te  worden ,   indien  men  zig  in  het  groen  kleed
de,  en  derhalven  handelt 

men  het  verftandigft  wanneer  men  in  zulke 
 kleinigheden  niet  eigenzinnig  is,  voor- 

naamlijk daar  de  Mohammedaanen  zelven  allerhande  kle
uren  dragen.  Den  Euro- 

peëren  is  het  geöorlofd  geele  pantoffels
  en  mefts  te  dragen  ,   maarden  oofterfch

en 

Chriftenen  en  den  Jooden,  als  o
nderdaanen  des  Sultans,  is  deze  v

erwe  ver  0- 

den.  Dezen  moeten  er  roed ,   zwart  of  blauw  léder  toe  nemen.
 

Van  al  de  Hukken  der  kléding  fchijnt
  bij  de  Oofterlingen  mets  der  verande-

 

ringe  meer  onderhevig  te  zijn,  dan  de  h
oofddragt.  Hiervan  hebben  zij  drie 

hoofdfoorten,  die  zeer  van  malkanderen  verfchillen
.  Eemgen  dragen  eene 

kooge  muts  die  met  laken  overtrokken  en  met  boomwol  gevoed
erd  is ,   en  om 

dewelke  zij  een’  grooten  doek  van  fijn  lijnwant  winden :   Deze  hoofddragt  noemt 

men  kaouk ,   en  fchijnt  van  de  Turkmannen  afkomftig,  dat  is  eigenlijk  turk
fchte 

ziïn.  Anderen  hebben  kleine  mutzen ,   en  om  dezelven  een  lang  ftuk  lijnwaat 

gewonden.  Dit  noemt  men  fafch  of  turban ,   en  fchijnt  van  arabifchen  oorfprong 

te  zijn.  De  derde  foort  is  eene  hooge  met  boom
wol  gevoederde,  boven  met 

Y   ^ 
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laken,  doch  onder  met  lamsvel  overtrokkene  muts:  Deze  heet  kalpak,  en  is  de 
eigenlijke  hoofddragt  der  oofterfche  Chriftenen  en  Tartaaren.  Daarenboven 
hebben  de  voornaame  heeren  te  Conftantinopel  zékere  foorten  van  hoofddragt 
die  met  hunne  ampten  of  bedieningen  verknogt  zijn;  de  verlcheidene  hooge  en 
laage  bedienden  in  het  Seroj  des  Sultans ,   zo  ook  de  foldaaten  van  zékere  benden 
hebben  hunne  bijzondere  mutzen :   kortom ,   als  iemand  tijd ,   lult  en  gelégenheid  had , 
om  al  de  verlcheidene  hoofddragten  der  Oofterlingen  te  zien,  die  zou  overvloe- 

dig ftoffè  vinden  om  een  geheel  boek  daarover  te  fchrijven.  Wijl  dit  het  rede  ei. 
te  der  kléding  is,  waaraan  men  in  de  turkfche  landen  niet  alleen  de  verlcheidene 
natiën ,   maar  ook  de  vei  fcheidene  ftanden  kent ,   en  het  der  verandcringe  het 
meeft  fchijnt  onderworpen  te  zijn ,   heb  ik  voornaamlijk  getragt  de  verfcheidenc 
hoofddragten  aftebeelden.  Egter  is  deze  mijne  verzameling  op  verre  na  niet 
voilédig ,   en  daarbij  ben  ik  niet  verzékerd ,   of  eenige  hoofddragten ,   die  ik  al- 

leen bij  heden  van  zékeren  Rand  gezien  heb,  ook  niet  door  anderen  gedragen worden. 

Al  de  Oofterlingen  (de  Munniken  van  eenige  orden  van  Derwifcben,  en 
eenige  Santons  in  Egiptc  uitgezonderd)  laten  hun  hoofdhair  met  het  fcheennes 

affehéren,  alleen  bovenop  laten  zij  een’  bos  hairftaan,  gelijk  men  dergelijken  in 
veele  tékeningen  vind.  Mij  is  niet  bekend,  waartoe  die  hairbos  eigenlijk  dienen 

zal.  Doch  als  ik  eens  in  een’  baardscheerders- winkel  kwam,  zag  ik  op  de  plaats waar  men  zig  neêrzet  een  koordje  aan  den  zolder  hangen,  en  debaardfeheerder 
maakte  den  hairbos  van  eenen  ouden  Turk  daaraan  valt,  opdat  hij  zijn  hoofd 
des  te  gemaklijker  over  het  bekken  houden  kon ,   als  hij  hem  zou  inwasfehen  • 

want  de  Oofterlingen  zitten  gaern  lang  onder  het  fchéren.  Ieder  draagt  op  het 
bloote  hoofd  onder  zijnen  kaouk ,   turban,  of  kalpak,  eene  kleine  roode  muts , 
welke  men  fds  noemt.  De  Europeërs  in  Egiptc  droegen  eertijds  een’  witten 
turban ,   welke  van  dien  der  Mohammcdaanen  niet  verders  onderfcheiden  was 

dan  door  een’  fmallen  rooden  band  aan  de  eene  zijde  dwars  over  denzelvcn.  De 
kooplieden  vonden  dit  zeer  gemaklijk ,   wijl  het  gemeen,  waarvoor  men  zig  te 
Kahira  te  wagten  heeft ,   hen  niet  zo  ras  van  de  Mohammedaanen  onderfcheiden 

kon.  Doch  tégenwoordig  dragen  zij  op  de  ftraat  altijd  eenen  kalpak  of  ruige 
muts ,   van  de  figuur  3   op  de  XIX  tafel.  Deze  is  te  Conftantinopel  het  onder- 
fchcidingstéken  der  europilche  tolken,  en  met  dezen  groeten  zij  malkanderen  ook 

als. 

1 
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o1  ,   i   eg»  gebruik  dat  den  Ooftcrlmgen  zeer  z
onderling 

als  met  eenen  hoed,  een  geui  u   °   f .rnr,v  den  Sultan 
,   ,   i,nnfd  niet  eens  voor  eenen  Pafclfc  ot  vooi 

 aen  omi.au 

fcomt,  nademad  zj  hun  ho  ̂   ^   grootef3S;  enom  dezelve  een 
ontdekken.  In  h   ̂   Dczcn  turban  bind  elk  naar  zijne  eigene  wijze, 
grooten  doek,  fafd  voorgemelde  tafel.  Ecnige  Italiaanen,  die 
Ee  mijne  was  van  de  nguu  -   P   .   nog  naar  de  oude  mode,  zo  te 
veele  jaaren  in  Egipte  waren  gen  i   ,   Qok  heb  ik  oude  Mohammedaa- 
huis  als  op  de  ftraat ,   het  zogenaamie  c   ïrp  •   dic  der  Europcëren 

nen  met  zulk  eenen  turban  gezien,  behalven  a   -   aan2ienliike  Turken  in 

bruinagtig  was.  4-  En  5.  is  de  figuur  "k  om  denzeb 

geheel  Turküën.  De  kaouk  
is  met  geel  laken  bekleed,  e geheel  luriuje  draagt  geen  Scherif  is,  want 

ven  van  fijn  wit  Ujnwaat,  mids  dat  clegeen  a   s   ̂    eenen  kaouk 

dezen  dragen  altoos  een’  groenen  oct  om  ld  ’eenen  Scherif  in  de  turk- 
of  tot  eenen  turban.  Maar  men  

treft  ook  zeei  zeld 

fcho  regen, 1g  voornaamlek  Co  Kah.ra,  «   * ^ naar 

re  pronte  beeren  van  chriften  oude
rs  geboren,  en  m   hu  J   g 

re  groote  heeren  v<  aa„zienlijke  turkfche  heeren  m   dienfl 

omwonden.  ,   Kaouk  der
  oftic, 

KS0S^Jr“  den  turban  der  gemeene  Ja„i«inEgip. 

re.  Dezen  dragen  zomtgds  o
ok  " 

Janitfchaaren  te  Con  “emope  .^r  ̂    wanneer  *   Sultta  naar  de  moské  rijd, 
ftantmopcl.  D   ,   0jtóö.  De  bevelhebbers  van  dit  corps  hebben  als- 

of bij  andere  open  .   »   cn  en  gebogene  fraije  vederen,  als 

tf  j.  Muts  der  Boftandsjis.  Zij
  is  geheel  met  dik  rood  laken  overtro

kken. 

De  Boftandsjis  zijn  de  lijfwagten  des  S
ultóns ;   eertijds  hadden  enkel  bao

pz* 

over  de  lufthuizen  en  hoven  huns  hee
ren ,   en  kregen  daarvan  hunnen  n   . 

koks  van  den  Sultan  droegen  weleer 
 ook  deze  foort  van  mutzen,  oen 

hand  heeft  men  hun  eene  ldeine  van  vi
lt  gegeven  van  de  figuur  14.  And 

dienden  van  den  SultSn  en  der  Paf
chas  hebben  insgelijks  hun  kenteken 

Y   2 
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muts,  alzo  dat  deze  bij  hen  als  eene  livrei  aan  te  zien  is.  15.  Kaln-ik  van  eeni 

d:  tip  van  b°™ 
kleed  id  Kalpak  derBaratoh,  eene  bende  yoetknegten  van  den  Pafcha  te  Da- 

ta .   Deze  mutzen  heb  ik  ook  in  andere  provinciën  gezien,  doch  zeldzaamcr 

■!ï  dT  nIfer  denkl]jk  fle§ts  onderfcheidingsték en  van  zékere  bedienden' i/.  Kaouk  van  eenige  ruiters  der  Pafchas  te  Bagdad,  Mofdl  en  Diarbékr.  Men 
noemtze  m   deze  geweften  Lavend.  De  omzwervende  Turkmannen  in  Siriüdr- gen  ook  dezen  kaouk.  18.  Kalpdk  van  eenige  ruiters  te  Haleb,  welken  men 
Deh  noemt  19.  Figuur  van  den  Turban  der  matroozen  van  de  vloot  des  Sul- 

óen  Arc^e  *   7,  &   *   dfe  der  gemee”e  Grieken  °P  *   eilanden  in A   k,pCk  20-  IvaJPak  der  Tartaaren.  Hunne  verdere  kléding  heeft  meer overeenkomt  met  de  poolfche  en  perfifche  dan  met  de  turkfehe. 

ti ï   ZiM  T   °mtrCnt  *   %U,'r  Van  *“tataderMuf- de  tuiHche  rteden.  ai.  Een  breede  met  boomwol  bemaalde  kaouk  van 
zekere  regtsgelecrden  te  Conftantinopel ,   die  méde  zitting  in  den  Diwan  hebben 
23.  Figuur  van  den  turban  der  regtsgeleerden  te  Kahira.  24.  ICaouk  van  vorm' naame  geetlijken  in  gantfeh  Turkije.  25.  Kaouk  van  aanzienlijke  Schechs  tf 
geeft]  ijken  te  Kahira.  2 6.  Kaouk  van  eenige  geeftlijkcn  in  Natolie.  De  turk- 
che  geeft lij ken  d ragen  voor  het  overige  hunne  klederen  van  hetzelfde  maakzel als  de  waereldlijken  maar  hebben ,   gelijk  de  Arabiers ,   wijde  mouwen  aan  hu  i nc  opperklederen  Men  moet  ondertuflehen  den  egiptifchen  Santons  of  zoge- naamden  heiligen  den  naam  van  mohammedaanfche  geeftlijken  niet  géven  V- deze  zotten  kleed  zig  ieder  naar  zijne  eigene  grilligheid,  zelfs  dragen  eeuwen  in 
t   geheel  geen  kléderen.  2 7.  Mutzen  van  verfcheidene  orden  van  denvifchen. 
Zij  zijn  van  grauw  vilt.  De  voorftanders  van  hunne  takkie  (kloofters)  hebben 
om  dezelven  een’  doek  gewonden  als  bij  28.  De  Chriftencn  te  Kaifar  dragen ook  deze  hoofddragt;  doch  als  de  doek  wit  is,  dan  moet  er  een  blauw  tékenL 

Z:  m   regTn’  WeIken  den  Chamdsi  °f  hct  hoofdgeld  invorderen ,   hen men  29.  Eene  hooge  en  fpitze  muts  van  grauw  vilt  met  ccn’  grooten  doek omwonden  een  onderfcheidingstéken  der  Kiurden  die  in  Sirië  wonen 

'   T   l   XXIltafel  blj  3°  men  de  figuur  van  eenen  kaouk  van  vilt,  die  in de  ftreek  ven  Ku«hja  gebruikUjk  is.  3,  Figuur  des  turbans  van  eer.  nog mobammedaanfehen  Maan.  Anders  heb  ik  geen  turban  oP  deze  wijze  omwon- 

den 
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den  gezien.  3a.  Turban  der  Copten  te  Kahira.  33.  Kaouk  dezer 
 natie.  De 

Chriftenen  in  Egipte  welken  turbans  of  kaouks  dragen,  hebben  fchier  allen  bl
auw 

en  wit  geftreept  lijnwaat ,   en  dus  ook  de  Copten.  De  Jefuiten  en  de  Patres  de 

propaganda  fide  in  Egipte  dragen  insgelijks  dezen  kaouk,  en  kleden 
 zig  voor  het 

overige  zo  als  de  inlandfche  Chriftenen ,   de  Franciscaanen  en  Capucinen  egter 

dragen  in  hetgeheele  turkfche  Rijk  de  kléding  hunner  orde,  en
  lopen  gemeen- 

lijk met  morsfige  handen  en  voeten.  De  Mohammedaanen  5   wien  de  leinigheid 

als  een  voornaame  godsdicnftpligt  aanbevolen  is,  hebben  een
  grooten  af  keer 

daarvan,  en  denken  daarom  omtrent  op  dezelfde  wijze  van  deze  goede  vade
rs , 

als  de  Europeërs  van  de  egiptifche  Santons.  34.  Muts  der  griekfche  geeftlijken. 

Zij  is  gemeenlijk  van  zwart  vilt.  Deze  geeftlijken  laten  hun  hair  wallen,  de  
ar- 

ménifche  en  andere  oofterfche  priefters  laten  hun  hoofd  fchéren.  35-  Turban 

van  eenige  griekfche  kooplieden  uit  de  eilanden  in  den  Archipel.  Ik  zagze  in
 

Egipte.  36.  Turban  van  eenige  firifche  Chriftenen  te  Kahira.  De  fi
guur  des 

turbans  en  kaouks  van  de  egiptifche  Jooden  is  van  die  der  Chrift  nen  a
lhier  ge- 

noegzaam in  Rot  gvU.coi  i-Uof-  TTM-C'hillende ;   dan  alleen  hier  in,  dat, daar dc Chris- 

tenen blauw  en  wit  geftreept  lijnwaat  drageii ,   de  Jooden  gemeenlijk  donkerbruin 

hebben.  Dat  de  oofterfche  Jooden  nog  bovendien  door  de  hairen  aan 
 het  opper- 

gedeeltc  van  den  baard,  zig  als  afftammelingcn  abrahams  doen  kennen,  is  reeds 

in  de  befchrijving  van  Arabië  bladz.  63  en  64  aangemerkt.  37.  Kalpak  der  Grie- 

ken. 38.  Kalpak  der  Armeniërs.  Beide  deze  natiën  dragen  hunne  ruige  mut- 

zen  dan  grooter,  dan  kleiner,  naar  de  verfcheidene  moden  in  de  hoofd
ftéden. 

De  muts  39.  op  de  XXIII  tafel  is  een  kalpék  der  Ar
meniërs  te  Karahiffar  in 

Natolie.  40.  Een  kalpak  naar  de  tartaarfche  wijze  gelijk  de  bedie
nden  der  Chris- 

tenen plegen  te  dragen.  41.  Eene  muts  van  rood  laken  en  met  een’  zw
arten 

fluweelen  rand,  waardoor  zig  de  Armeniërs  uit  Perfië,  die  zig  in  Natolie  neer- 

gezet hebben ,   plégen  te  onderfcheiden.  42.  En  44.  figuur  van  twee  kaouks  der 

Chriftenen  te  Halcb  en  Damask.  Zij  zijn  met  rood  laken  overtrokken ,   en  van 

onderen  met  geftreept  lijnwaat  omwonden.  43.  Kaouk  der  gemeene  Chriftenen 

in  Natolie. 

De  kléding  der  oofterfche  vrouwsperfoonen  is  in  verfcheidene  landftreeken  ins- 

gelijks zeer  verfcheiden.  Te  Diarbékr  dragen  de  vrouwen  der  Chriftenen  en  Joo- 

den een  hoofdcierfel  van  geel  koper  of  geflagen  zilver  van  de  figuur  45.  De 

Y   3   vrou- 
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vrouwen  der  Drufen  hebben  eene  muts  van  de  figuur  4 6.  insgelijks  van  geel  ko- 

per of  geflagen  zilver,  de  boerenmeisjes  hebbenze  veelal  enkel  van  bordpapier. 

De  figuur  47.  fchijnt  meer  naar  den  fmaak  der  europifehe  vrouwsperfoonen  
te 

zijn ,   egter  is  dezelve  méde  van  geel  koper  of  zilver.  Deze  laatfte  hoofddr
agt 

zag  ik  bij  de  Griekinnen  in  Natolië ,   doch  alleen  in  haare  huizen ;   want  op  de 

ftraat  bedekken  zowel  dezen  als  de  mohammedaanfche  vrouwen ,   en  die  der  Drufen 

en  der  ChriRenen  te  Diarbekr,  het  gantfche  hoofd  met  een’  grooten  fiuijer. 

48.  Verbeeld  het  hoofdcierfel  van  de  vrouw  eens  Schechs  in  het  dal  Faran  bij 

den  berg  Sinaï.  Deze  kléding  heeft  veel  overeenkom!!:  met  die  der  egiptifche 

vrouwsperfoonen.  De  gemelde  vrouw  had  een’  grooten  zwarten  doek  over  het 

hoofd,  zo  als  de  vrouwen  te  Kahira,  en  ook  in  eenige  Réden  van  Duitfchland 

plegen  te  dragen.  Op  het  voorhoofd  had  zij  eene  gevlogtene  hairtrens ,   en  in  dezelve 

eene  roode  koraal.  En ,   gelijk  al  de  egiptifche  vrouwen ,   een’  langen  finallen  doek 

voor’t  aangezigt,  welke  aan  drie  plaatzen,  te  wéten  aan  de  beide  zijden  en  boven 

den  neus ,   met  kleine  zilveren  ringen  aan  een  bandje  vaR  gemaakt  was ,   zodat 

enkel  de  oogen  vrij  waren.  Haare  zilveren  oorringen  waieu  ^ 
  gmui  dac  men 

er  eene  hand  door  zou  hebben  kunnen  Réken.  Zij  had  een’  grooten  ring  van 

flerk  zilverdraad  om  den  hals,  en  zeer  dikke  ringen ,   insgelijks  van  zilver,  om 

de  beenen.  Daarenboven  om  den  hals  een  van  verfcheidene  kleuren  gevlogten 

zijden  koordje,  en  aan  beide  zijden  van  het  hoofd  dergelijke  koordjes  van  onde- 

ren met  eene  roode  koraal.  Aan  de  kleine  vingers  aan  beide  handen  droeg  zij 

zilveren  ringen  met  fiegte  fteenen.  De  armcierfels  kwamen  mij  al  zo  ongefchikt 

voor  als  die  om  de  beenen.  Om  den  regten  arm  had  zij  een  fnoer  van  gedraaid 

been ,   (bij  anderen  is  hetzelve  zomtijds  van  barnftcen)  verder  eene  zilveren  ké- 

ten ,   een’  breeden  ring  uit  een  been  gedraaid ,   en  dan  weer  eene  kéten.  Om 

den  linken  arm  droeg  zij  een’  koperen  ring ,   een  fnoer  van  gedraaid  been ,   een’ 

breeden  ring  van  gekleurd  glas  en  eene  zilveren  kéten.  De  overige  klédingsRuk- 

ken  heb  ik  niet  aanRonds  opgetékend,  en  kanze  derhal ven  thans  niet  meer  nauw- 

keurig befchrijven. 

Al  de  ooRerfche  vrouwsperfoonen  dragen  groote  broeken  aan  het  bloote  lijf. 

De  boerenwijven  in  Egipte  en  de  gemeene  wijven  te  Kahira  dragen  daarover  een 

wijd  blauw  hemd,  met  lange  en  van  deu  fchouder  tot  aan  de  heup  breede  mou- 

wen. Aan  haare  gevlogtene  hairen  hebben  zij  dikwils  bellen  en  andere  cieraaden 

op 
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op  den  rug  hangen,  en  de  kleine  meisjes  hangen  zomtijds  bellen  om
  de  beenen. 

Ook  bind  men  den  meisjes  geheele  rijen  kleine  zilvermunten ,   zelfs  wel  ducaaten 

om  het  hoofd;  maar  op  ftraat  ziet  men  niets  van  deze  koftbaarheden 
,   en  in  ’t 

algemeen  van  het  aangezigt  verder  niets  dan  in  de  figuur  48  (*).  De  gemeene 

Wijven  hebben  ringen  in  de  ooren  en  ook  wel  in  den  neus,  en  groote  ringen  om 

de  armen  en  beenen.  Aan  de  lippen,  de  kin,  tufïchen  de  borften  en
  verder  naar 

benéden,  hebben  eenigen  zwarte  of  blauwe  vercierfels  in  de
  huid,  op  dezelfde 

wijze  als  eenige  Cbriftenen  die  te  Jerufalem  geweeft  zijn ,   zig  tékens  op
  de  armen 

laten  maken,  en  hier  houd  men  ’t  ook  voor  eene  fraaiheid,  wanneer  wijven  haa- 

re  handen  en  voeten  geel,  en  de  nagels  rood  verwen. 

Geen  gedeelte  der  kléding  fchijnt  voor  de  oofterfche  vrouwen  noodzaa
küjker 

te  zijn  dan  de  doek  waarméde  zij  het  aangezigt  bedekken  als  haar  een  mansper- 

soon ontmoet.  Een  Engelsman  verraftte  eens  een  vrouwsperfoon  dat  zig  bij 

Bafra  in  den  Eufrat  baadde ,   en  deze  hield  alleen  de  handen  voor  het  aangezigt 

zonder  zig  te  bekommeren  wat  de  vreemdeling  verder  zien  mogte.  In  de 
 baden 

hebben  de  vrouwen  onlcol  ppnpn  doek  Otn  <dp  lipnpon ,   of  pp»  Jhhvrrm  gelijk  lïl 

de  beschrijving  van  Arabic  bl.  345  befchréven  is.  Eene  juffer  t
e  Conftantinopel 

verhaalde  mij^  dat,  als  zij  eens  aan  de  deur  van  het  voorvertrek  door  de  op
pas- 

fter  in  het  bad  ontvangen  wierd,  onvoorziens  een  mansperfoon  gekomen  was, 

en  dat  de  Turkin  vaerdig  het  aangezigt  met  den  Ihhram  bedekt  had.  De  boeren 

in  Egipte  géven  hunnen  dogteren  zelden  voor  haar  7de  of  8fte  jaar  een  hemd  aan ; 

doch  zij  hebben  een’  langen  fmallen  doek  voor  het  hoofd  gebonden,  om  dien  over 

het  aangezigt  te  kunnen  laten  vallen  als  haar  een  mansperfoon  genaakt.  Ik
  zel- 

ve heb  in  Egipte  zulke  boerenmeisjes  gezien ,   die  geheel  naakt  kwamen  toelo- 

pen om  ons  te  zien,  na  datze  é venwel  cerft  de  voorzorg  hadden  gehad  flégtshet 

aangezigt  te  bedekken. 

Al. 

(*')  ik  hoorde  van  een’  Tripolitaan,  dat  men  er  zeer  op  gezet  is  den  kinderen  zulke  gouden 

Munten  om  ’t  hoofd  te  hangen  op  welken  eene  fpreuk  uit  den  koran  (laat,  en  dat  men  om  die  ré- 

den bij  hen  nog  veele  kufifche  munten  aantreft,  die  anders  lang  in  de  fmeltkroes  zouden  gewor- 

pen zijn  geweeft.  Dus  zouden  de  Etiropeërs  welken  dinars  en  andere  kufifche  munten  zoeken, 

hunne  verzameling  waarfchijnlijk  het  befte  uit  de  vercierfels  der  mohammedaanfche  meisjes  kun- 
Ben  verrijken. 
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Al  wie  eene  befchrijving  der  kléding  van  voornaame  mohammedaan fche  vrou- 

wen lézen  wil ,   dien  wijze  ik  naar  de  voortreflijke  brieven  van  Lady  montague. 
Deze  beroemde  engelfche  mevrouw  heeft  gelegenheid  gehad  in  voornaame  turk- 

fche  harems  te  komen,  welk  mij  als  mansperfoon  niet  vergund  is.  Bij  de  Mo- 
hammedaanen  word  het  zelfs  als  ongemanierd  aangezien ,   indien  men  een  vrouws- 

perfoon  op  ftraat  voorbijgaande,  hoe  zeer  zij  zig  bedekt  heeft,  eenigzins  nauw- 

keurig betragt.  Ik  heb  daarom  geen  voornaam  mahommedaanfeh  vrouwsper- 
soon, als  alleen  fteelswijze  gezien.  Wijl  eenigen  aan  de  egtheid  derberigtenvan 

de  groote  pragt  in  de  oofterfche  baden  en  harems  in  de  gemelde  brieven  vervat, 
hebben  willen  twijfelen ,   moet  ik  nog  aanmerken ,   dat  mij  dezelven ,   volgens 
hetgeen  ik  in  de  huizen  der  voornaame  Chriftenen  en  Mohammedaanen  gehoord 
en  gezien  heb,  in  het  geheel  niet  fchijnen  vergroot  te  zijn.  Mij  dunkt  egter, 
dat  deze  v   ooi  ti  ellijke  brieffebrijffter  enkel  het  pragtige  der  Turken  op  het  fchoon- 
fte  befchréven ,   doch  het  gebrekkige  zomtijds  met  voordagt  verzwegen  hebbe. 
En  wijl  andexe  reizenden  voornaamlijk  datgeen  aangemerkt  hebben,  welk  zij  in 
v ugedjking  met  onze  zéden  en  gewoonten  bij  bon  gcticRKig  v ouden,  moeiten 
de  berigten  van  Lady  montague  met  die  van  andere  reizigers  zékerlijk  zeer  veel 
verfcl lillen.  De  turkfche  vrouwen  te  Conftantinopel  kléden  zig,  als  zij  op  de 
ftraat  verfchijnen,  als  de  figuurenB  op  de  XXVIII  tafel.  Het  hoofdcieriel,  het 
aangezigt  en  de  hals  zijn  zodanig  met  groote  witte  doeken  omwonden ,   dat  men 
er  mets  van  ziet  dan  de  oogen.  Een  nauw  overkleed,  waarvan  een  vierkant 
üuk  op  de  Schouders  afhangt,  bedekt  het  gantfche  lichaam  van  den  hals  tot  op 
de  voeten.  De  voornaame  vrouwsperfoonen  te  Kahira  dragen  over  haare  koft- 
lijke  klederen  een  wijd  kleed  van  gemeen  lijnwaat ,   over  het  hoofd  een’  grooten 

lluijer ,   en  voor  het  aangezigt  een’  langen  fmallen  doek ,   gelijk  wij  reeds  aange- merkt hebben.  Dit  alles  word  afgelegd,  zodra  de  dame  in  een  bad  of  in  het  huis 
haai  er  vriendinn  komt,  om  daar  met  haare  juweelen  en  koftbaare  klédhw  te 

prijken.  

° 

^   Doordien  veele  Europeërs  in  de  Levant  met  Griekinnen  of  met  zulken  die 
\   an  griekfche  ai  komft  zijn ,   trouwen ,   is  het  ook  niet  moeilijk  in  gezelfchap  van aanzienlijke  vrouwen  van  deze  natie  te  komen.  Dezer  kléding  is  wel  niet  ten 
vollen  overeenkomende  met  die  der  Turkinnen;  doch  in  ’t  hoofdzaaklijke  is  zij 
er  nia  van  onderfcheiden.  Ik  zal  dezelve  daarom  zo  goed  befchrijven  als  ikze 

heb 
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heb  iéren  kennen,  en  op  de  XXIV  plaat  de  afbeelding  v
an  de  kléding  eener 

Griekin  géven,  welke  de  heer  baukenfeind  te  Alexandr
ië  tékende.  Wégens 

de  kléding  der  turkfche  vrouwen  kan  men  ook  de  16de  tafel  b
ij  russels  befchrij- 

ving  van  Haleb  naarzien.  Allen  dragen  lange  broeken,  die  haar 
 tot  op  de  voe- 

ten hangen.  Zü  dragen  zokken  van  dun  léder  en  ruime  panto
ffels  zonder  hie- 

len ,   en  over  den  broek  een  fijn  hemd.  Over  het  hem
d  hebben  zij  een  vcft 

met  lange  mouwen  en  daarover  een’  breeden  gordel. 
 Bij  de  griekfche  vrouwen 

is  het  veil  van  voren  over  malkanderen  geflagen,  maar  bij  d
e  Turkinnen  Raat 

het  wel  eene  handbreed  open.  Over  het  veil  hebben  zij  nog  een  kleed  ofeenen
 

pels  met  korte  mouwen  van  omtrent  maar  twee  handbreed.  Het  modél  dezer 

kléding  word  dikwils  min  of  meer  veranderd.  Maar  niets  is  der  veranderi
nge 

meer  onderworpen  dan  het  kofflijk  hoofdcierfel  j   want  hierbij  zijn  de  ooft
erfche 

vrouwsperfoonen,  al  zo  zeer,  zo  niet  meer,  op  modenbedagt  als  de  europifchcn. 

Men  moet  bekennen,  dat  haare  kléding  buitengemeen  koftbaar  is,  en  verfchei- 

dene  foorten  van  hoofdtooifels  zijn  naar  mijne  gedagten  fraijer  dan  de  europi- 

fchen •   doch  men  moet  deze  James  aiiccu  ojj  Uc  üjCu  zjen  zJlicu  ,   um 
 de  voordé- 

ligfte  gedagten  van  haare  fchoone  geftalte  en  ha
are  kléding  te  blijven  houden. 

Wijl  zij  geftadig  met  de  beenen  onder  het  lijf  geflagen 
 zitten,  en  met  de  léderen 

zokken  in  wijde  pantoffels  gaan ,   zijn  zij  zeer  liegt  te  voet.  Eenige  afftamme- 

lingen  der  Europeëren  te  Conftantinopel ,   die  zig  anders  bijna  als  de  Griekinnen 

kléden ,   dragen  wel  europifche  fchoenen ;   doch  men  kan  gemeenlijk  aan  haaren 

gang  zien  of  zij  gewoon  zijn  op  de  europifche  of  op  do  oolter
fche  wijze  te  gaan 

zitten. 

De  voornaame  vrouwen  te  Conftantinopel  kunnen  het  gemak  h
ebben  van  in 

koetzen  te  riiden,  fchoon  zij  er  zig  zelden  van  bedienen.  Te  Kahira,
  alwaar 

men  in  ’t  geheel  geen  rijtuigen  heeft ,   moeten  de  aanzienlijke  dames  het  zig  laten 

gevallen  op  ézels  te  rijden,  indien  zij  niet  te  voet  gaan  willen;  nogthans  hebben 

de  Chrifcen  vrouwen  en  Joodinnen  het  voorregt  boven  haare  mans,  dat  menze 

niet  noodzaakt  afteftijgen ,   als  zij  eenen  voornaamen  Kahir aan  ontmoeten.  Eenc 

turkfche  koets  is  omtrent  van  hetzelfde  maakzel  als  eene  europifche;  maar  wijl 

men  ook  in  de  koets  met  de  boenen  onder  het  lijf  geflagen  zit ,   heeft  men  er  eenc 

breede  fofa  in  en  geen  hooge  deuren ,   maar  men  Hijgt  met  eene  ladder ,   die  men 

gemeenlijk  agteröp  ziet  hangen ,   door  de  venfteröpeningen.  In  plaats  van  onze 

Z   fraije 
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fraije  glazen  ziet  men  in  eene  turkfche  koets  enkel  flegte  traliën.  Op  reis  bedie- 

nen zig  de  voormame  ooRerfche  vrouwen  van  eene  foort  van  rosbaar  die  door 

twee  muilezels  of  kameelen  gedragen  word. 

LICHAAMSOEFENINGEN  en  TIJDVERDRIJF  der  OOSTER- 

LINGEN bij  LEDIGE  UUREN. 

et  is  van  geen  groot  aanbelang  te  wéten ,   waarmede  de  OoRerlingen  bij 

ledige  uuren  hunnen  tijd  verdrijven.  Maar  de  kleine  fpellen ,   die  onder 

het  gemeen  plaats  hebben ,   zijn  gemeenlijk  zeer  oud ,   en ,   dewijl  hierdoor  mis- 

fchien  eenige  uitdrukkingen  der  oude  fchrijveren  zouden  kunnen  verklaard  wor- 

den ,   zal  ik  hier  van  de  lichaamsoefeningen  en  de  geringe  vermaaklijkheden  der 

OoRerlingen  datgeen  opgéven ,   dat  ik  er  ter  loops  van  aangetekend  heb.  Onder- 

tufïchcn  moet  ik  bekennen ,   dat  ik  de  moeite  niet  genomen  heb  mij  er  volkomen 

van  te  laten  onderrigten. 

De  Osmanli,  dat  is  de  voornaame  Turken ,   fchijncn  een  groot  vermaak  in  het 

rijden  te  fcheppen ,   en  hierin  beflaat  ook  hunne  voornaamfle  krijgsoefening.  De 
aanzienlijken  te  ICahii  a   vei  zamelen  zig  tweemaal  ter  weeke  op  eene  groote  plaats  , 

op  den  plattengrond  van  deze  Rad  bij  41.  Maftabe  genoemd,  met  eene  menigte 

Haven  en  bedienden ,   allen  te  paerde.  Eenigen  van  hun  Ipclcn  alsdan  met  den 

DsjerU ,   dat  is  twee  en  twee  vervolgen  malkanderen  fpoorflags  met  een’ Rok  van 
eenen  dadelboom  van  omtrent  vier  voet  lang ,   in  de  hand ,   (bijna  op  dezelfde 

wijze  als  de  beide  Turken  op  het  gezigt  van  de  Rad  Rafchid  op  de  VI  plaat  mal- 

kanderen met  de  iancië  vervolgen)  en  dezen  werpen  zy  in  eene  regte  lijn  zo  trouw- 

haitig  naar  malkanderen,  dat,  indien  diegeen,  naar  wien  hij  geworpen  word, 

niet  wél  op  zijne  hoede  is ,   hem  zomtijds  de  beenen  in  Rukken  gebroken  wor- 

den. Ik  heb  een’  voornaam’  heer  gekend ,   wien  in  zijne  jeugd  een  arm  en  een 
been  bij  het  dsjeridwerpen  was  gebroken  geworden.  Anderen  Reilen  eene  wa- 

(Bar dak)  op  eenen  hoop  zands,  en  fchieten  er  naar  met  een’ kogel, 

terwijl  zij  er  op  eenen  vollen  ren  voorbij  jagen.  De  Egiptenaars  hebben  wei 

flo- 

r 
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noten  aan  hunne  buffen ,   doch  wanneer  zij  ra  het  voll
e  jagen  naar  een  doe 

ten,  bedienen  zij  zig  van  een  g
eweer  met  eene  lont,  wijl  de  

fnel  bewogen  lu£ 

het  weinige  vuur  van  den  vu
urfteen  zou  beletten  aan  het 

 krmt  te  vatten.  De 

groote  helen  oefenen  zig  zom
tijds  ook  in  het  boogfchieten

 ,   en  ter  eerevande- 

zull-eo  „eiken  hierin  buitenge
woone  kragten  getoond  hebben,  h

eeft  men  ra 

dezen  oord  kleine  piiaaren  opge
rigt.  Als  de  W   hoog  is  .verm

aken  zig  de  groo- 

ten  ™   Kihira  in  hunne  pr
agüge  kleine  vaartmgen  op  de

  groote  B.rtas  m   de 

ontbreekt  bij  zulke  geld. 

genheden  ook  niet.  Anders  
is  ieder  voornaam  heer  des  av

on  s   ra  zgnen  harem 

en  een  reizende  Europeer  krijgt  „i
ets  te  zien  van  dat  tijdverdrijf,  waa

rmee  hij 

zig  aldaar  verluftigt.  Een  Tripoli
taan  uit  Barbarijë  verhaalde  mij ,   da

t  de  Pafcha 

aldaar  voor  eenigen  tijd  op  zék
eren  dag  van  het  jaar  twee  ftella

adjen  had  laten 

maken,  tulTchen  dewelken  kleine  fch
cpen  met  kanonnen  van  évenréd,  ge  gr

ootte 

langs  touwen  over  en  wéér  konden
  getrokken  worden,  die  op  deze  wijz

e  een 

zeegevcgt  in  de  vrije  logt  hielden.
  Op  elk  fteltaadje  voerde  een  zeekap

itein  het 

bevel .   die  zijn  fdnp  «*  zijn  goedvinden 
 liet  heen  en  wéér  trekken ,   en  diegeen , 

wiens  kleine  kanonnen  bet  ande
re  fchip  bclchadigden ,   behaalde  de  overwinning. 

Dit  wierd  mij  als  een  aartig  fc
houwfpel  befchréven,  maar  fc

hoonditgevegtalleen 

tot  vermaak  gcfchiodde,  is  er  zo
mtijds  nogthans  ftrijd  tulTchen  d

e  bevelvoerende 

officiers  uit  ontdaan ,   en  dewijl  beide  partijen  met  hunne  on
derhorigen  om  deze 

vermaaklijkheid  eens  een  gevegt  in  goeden
  «lift  gehouden  hebben,  heeft  men 

dit  fchouwfpel  weer  afgefchaft.  _ 

Zomtijds  heb  ik  de  bedienden  d
er  voornaame  Kdhiraanen  zig  zie

n  oefenen  m 

het  werpen  van  eenen  ftok  van  5  
 of  6   voet  lang  in  eene  hor, zontaai

e  ftrekkmg  , 

als  b'r  A   o   d   -   XXV  tafel  afgebeeld  is.
  Dit  is  de  toebereiding  om  den  dsjerïd 

tepaerde  tekunnen  behandelen.  De  ge
meene  Egiptenaars,  zelfs  de  fetóchs  (boe-

 

ren), vegten  naar  zékere  régelen  met  groote  Rokken,
  zo  als  figuur  B   aanwijfl. 

De  kunft  verëifcht  bij  het  begin  van  dit  fpel  zékere  draijingen
  met  den  ftok  te  ma- 

ken hetwelk  ik  als  het  compliment  aanmerkte,  en  ieder  flaat  vervolgens 
 alleen 

naar  het  hoofd  van  zijn  tégenpartije ,   die  alsdan  bedagt  moet  wezen  om  den  flag 

met  zijn  geweer  aftewenden.  Andere  egiptifche  klopvegters  zijn  bij  C   afgebeel
d. 

Dezen  hebben  in  de  regte  hand  een’  ftok ,   en  in  de  linke  hand  een  kuffen
  met 

een  handvatzcl,  en  Haan  niet  anders  dan  naar  de  armen. 
 Dit  fpel  noemt  men Z   2 
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lab  el  hdkkem.  Verders  heb  ik  op  de  openbaare  ftraat  ook  worflelaars  -mzien 
die  flegts  nauwe  léderen  broeken  aan  hadden,  en  voor  het  overige  geheel  naakt 
en  met  olij  gefineerd  waren,  en  zo  toonden  hoe  zij  malkanderen  ter  aarde  kon- 

den werpen.  Doch  dezen  verfionden  hunne  kunR  liegt,  en  zouden  niet  durven 
te  ondernemen  dezelve  in  Perfië  te  tonen,  alwaar  ik  te  Schiris  een  huis  zag,  daar 

zig  alle  morgen  op  zéker  uur  veelen,  daaronder  ook  voornaame  lieden ,   "verga- derden, om  zig  niet  alleen  in  het  worftclen  te  oefenen,  maar  ook  om  andere 
lichaamsoefening  te  bedrijven ,   waardoor  zij  hunne  gezondheid  bewaren  en  hun- 

ne kragten  vermeerd’ren  kunnen.  Ik  zal  hiervan  in  ’t  II  deel  mijner  reisbefchrij- ving  eene  tékening  léveren. 

De  openbaare  vermaaklijkheden  te  Kdhira,  bij  het  vertrek  der  karavanen,  en 
op  en  dag  als  de  Nijl  door  de  Rad  geleid  word,  zijn  door  anderen  reeds  omflan- 
igjaefchreven.  lederen  Ihgter  eener  moské  word  hier  ook  jaarlijks  één  dagge- 

\   iud.  Eemge  Schechs  en  eene  ménigte  gemeen  volk  gaan  daninprocesfienaarde 
moske ,   en  het  gemeen  vermaakt  zig  op  eene  plaats  nabij  dezelve.  Wanneer  de 
procesfie  des  avonds  gefchied ,   dragen  de  gemecne  Egiptenaars  eenen  roofter  op 
eenen  Rok,  en  branden  daarop  kleine  Rukken  pijnboomenhont  in  plaats  van  fak- 

kelen. Anderen  dragen  een  werktuig  van  de  figuur  als  een  kahiraanfche  fuiker- 
brood-hoed,  waarvan  de  middelijn  van  onderen  zo  groot, en  ook  wel  grooteris, 
als  deszelfs  regtRandige  hoogte.  Dit  werktuig  is  van  ligt  hout  gemaakt,  metpa- piei  overkleed  en  aan  eenen  Rok  vaRgemaakt.  In  de  grondvlakte  van  zulk  een wci  ktu.g  Raan  wel  20  glaslampen  (handit),  veeltijds  heeft  het  een  manfardifch 
(gebroken)  dak  en  andere  cieraaden,  en  in  dit  geval  kan  het  nog  veel  meer  lam- 

pen bevatten.  Op  groote  feefidagen,  zo  wel  der  Copten  als  der  Mohammedaa- 
nen ,   ngten  zékere  lieden  op  ruime  plaatzen  de  machines  D.  E.  F.  op  en  niet  al- 

leen kindeis  maar  ook  volwaflèn  lieden  laten  er  zig  tégen  eene  geringe  betaling 
m   fchonge!en  of  orndraijen.  D.  Is  eene  gemeene  fchongel  met  drie  touwen  en 
de  zitting  is  eene  plank  van  de  gedaante  eens  triangels.  Dit  tuig  is  dus  gemak- 
lijker  en  zekerer  dan  de  europifche  fchongels  met  twee  touwen.  E.  Is  eene  der- 
gehjke  machine,  waarin  twee  of  drie  kinderen  tévens  gaan  zitten.  F.Eeneover- 
emdltaande  as  met  horizontaale  balken,  aan  welker  einden  kleine  bakken  hamren 
v/aarm  men  zig  laat  omdraijen,  gelijk  op  de  houten  paerden  welken  men  in  Eu- 

ropa ziet  m   de  zogenaamde  draaimolens.  Het  werktuig  G   zietmen  voornaamlijk 

veel 
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Veel  in  de  dorpen  in  europifch  Turkije.  Hier  gaat
  men  in  een’  kleinen  bak  zit- 

ten, of  op  eene  zitting,  die  zig  om  zijne  as  beweegt,  
en  komt  dan  boven, dan 

onder  in  den  omkring  dien  het  rad  maakt,  als  h
et  omgedraaid  word. 

Di:  fp ellen  der  boerenkinderen  fchijnen  in  de  gantf
che  waereld  dezelfden  te 

2 Vin.  Bijvoorb.  mij  ftaat  voor,  de  kinders  aan  den
  Eufrat,  tuil'chen  Bafra  en 

Helle,  met  vijf  kleine  fteenen  te  hebben  zien  fpé
len,  waarvan  zij  den  eenen  in 

de  hoogte  wierpen ,   en  dien  weer  opvongen  na  éénen,  twee, 
 drie  of  alle  vierde 

andere  fteenen  opgenomen  te  hebben.  Dit
  Ipel  noemen  de  Aiabieis  Laküd. 

Tacktejnu  kamfe  noemen  zij  het  fpel,  als  de  jonge  lieden  
eenige  fchréden  lopen , 

en  dan  een’  grooten  fprong  doen.  In  Perüë  zag  ik  de  jonge  boe
renknegts  bal- 

flaan.  Van  het  fpel,  éven  of  oneven ,   hoort  men  bij  Turken  en  Arabiers.  Het 

tiktakken,  in  ’tar.  Tavle,  en  het  damfpel,in  ’t  ar.  Dama ,   zijn  méde  bij  de  Oos- 

terlingen bekend.  Het  fchaakfpel  beminnen  zij  zodanig,  dat  men  zomti
jds  lie- 

den geheele  dagen  daarbij  ziet  zitten.  Hunne  Rukken  zijn  all
en  zeer  eenvoudig , 

doch  niet,  wijl  de  Mohammedaanen  eenen  af  keer  van  f
iguuren  hebben ,   maar 

Omdat  hunne  kunltenaai  s   niet  béter  kunnen  maken ,   of  omdat  men  ei  niet 

veel  geld  voor  betalen  wil.  In  plaats  van  
een  fraai  ingelegd  bord  der  Europeë- 

ren,  bedienen  zij  zig  van  eenen  doek,  op 
 welken  de  vierkanten  van  laken  van 

verfchillende  kleur  genaaid  zijn,  en  daar  in  bewaart
  men  ook  de  fchaakftukken 

na  ’t  eindigen  van  het  fpel.  Het  Mankale bord,  in  ’t  ar.  *W,is  bij  H   op  de  XXV 

tafel  afgebeeld.  Dit  beftaat  uit  twee  planken ,   elke  met  6   gaten  of  huisjes.  Ieder 

der  beide  fpéienden  legt  in  elk  van  ziine  6   hui
sjes ,   zes  Jdeine  fteenen  of  fchel- 

pen.  Alsdan  neemt  één  van  hun  uit  ee
n  huisje  naar  goeddunken  al  de  fteenen, 

en  legt,  naar  de  regte  hand  om,  in  
elk  huisje  eenen  fteen ,   tot  dat  hem  mets 

overblijft.  Komen  er  nu  in  het  huisje,  waarï
n  hij  zijnen  laatften  fteen  gelegd 

heeft,  de  getallen  2,  4   of  6,  zo  heeft  hij  niet 
 alleen  dezen  gewonnen ,   maar  ook 

die  in  de  mafte  huisjes  rugwaard  gerékend,  indien  het  genoemde  getal
  fteenen 

zig  er  in  bevind.  Als  al  de  fteenen  er  uitgenomen  zijn ,   telt  elk  de  zijnen ,   en 

diegeen,  welke  de  meeften  heeft  wint  het  fpel  (*).  liet  in  Néderfaxen
  niet  011- 

be- 

C)  Zie  hierover  th.  hyde  Syntagma  DiJJert.  Vol.  II.  p.  37 4-  Voyag
e  dl  Monfr.  le  bkuyn  es. anderen  meer. 

z   3 
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bekende  fpel  trip ,   trap ,   trui ,   figuur  K ,   heet  bij  de  Arabiers  «wit» 
 Dris 

et  taldte.  Dit  fpeelt  men  gemeenlijk  met  fcherven  van  twee  verfcheidene  kleu- 

ren. Het  fpel  L   of  M   noemt  men  Dris  et  téjfa.  Lab  el  kdb  fpeelt  men  met  klei- 

ne beend’ren  uit  de  geleden  in  de  fchaaps-  of  bokkenpooten ,   naar  zékere  rége- 

len  wat  elke  der  vier  zijden,  welke  boven  komt,  gelden  zal.  Dit  fpel  heeft 

waarfchijnlijk  aanleiding  tot  het  uitvinden  der  dobbelReenen  gegeven.  Het  fpel 

Sój  v   Tdb  udiik,  welk  de  geleerde  th.  iiyde  breedvoerig  befchrijft,  is 

thans  in  het  Ooften  zeer  in  zwang.  Dit  word  met  Reenen  van  verfchillende 

kleuren  gefpeeld;  te  wéten  in  Sirië  met  21,  in  Egipte  gemeenlijk  maar  met  19 

of  17,  doch  altijd  met  een  oneven  getal  Reenen,  die  elk  bij  het  begin  van  ’t 

fpel  allen  in  de  buitenfte  rije  legt.  De  Maroniten,  bij  welken  ik  dit  fpel  in  Ka- 

hira  zag,  hadden  een  bord  met  vier  rijen ,   en  in  elke  rije  ai  vakken ,   gelijk  uit 

figuur  N   te  zien  is.  Daarenboven  behoren  hiertoe  4   kleine  platte  Raven,  die 

aan  den  eencn  kant  zwart ,   en  aan  den  anderen  wit  zijn.  Dezen  werpt  men , 

wanneer  men  op  den  blooten  grond  fpeelt,  tégen  een  in  de  aarde  geftoken  mes , 

of,  wanneer  dc  kooplieden  in  hunne  huizen  fpélen ,   tégen  eene  in  de  iöfa  geRo- 

kene  paknaald.  De  één  begint  zijn  fpel  aan  de  regte,  en  de  ander  aan  de  li
nke- 

hand ,   opdat  de  ftecnen  malkanderen  ontmoeten.  Als  de  eerRe  tab ,   dat  is  drie 

witten  en  éénen  zwarten  geworpen  heeft  (*),  fchuift  hij  den  eenen  Reen  van  de 

eerfle  in  de  naaft volgende  plaats  xran  de  ade  rije ,   anders  werpt  zijn  partij ,   en 

dat  zo  lang  tot  dat  de  één  tdb  geworpen  heeft.  Elke  Reen  in  de  buitenRe  rije 

kan  de  eerflemaal  alleen  met  de  worp  tdb  voortgefchoven  worden.  De  andere 

worpen  ziin:  2   dük  et  nejn ,   of  2   witten  en  2   zwarten.  Na  deze  worp  fchuift 

men  eenen  Reen  die  reeds  met  tdb  het  begin  gemaakt  heeft ,   twee  vakken  voor- 

waard. 3   Dük  et  taldte ,   of  3   zwarten  en  éénen  witten.  Na  deze  worp  kan 

men  eenen  Reen  3   vakken  verder  fchuiven.  4   Arba  of  4   zwarten  verplaatzen  eenen 

Reen  4   vakken  voorwaard.  5   Sette  of  4   witten,  alsdan  fchuift  men  eenen  Reen 

-   <5  vakken  voort.  En  zo  lang  als  iemand  tdb  of  arba  of  feite  treft,  kan  hij  tel- 

kens op  nieuw  werpen,  en  zijne  Reenen  voortzetten.  Als  iemand  de  tweede 

rije 
Tri.  iiyde  fcbrijfc  drie  zwarten  en  éénen  witten.  Eén  van  ons  beiden  is  dus  verkeerd  on* 

derregt,  of  het  word  ia  verfcheidene  ftédea  naar  verfchillende  régelen  gefpeeld. 
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.   ,   r   - ,   kppf,  paat  hii  in  de  derde  weer  te  rug,  en 
 als  hij  zijne 

nje  ten  eine  ge  pee  »   dat  zij  genomen  worden,  fpeclt  hij 
fteenen  ook  hierover ge ^   ̂   ̂   in  rije  heeft, 

verder  in  de  vici  e^r  ̂   ^   ̂    twccdc  rjje  terug,  en  dat  zo  lang  aan  den 
ouders  keer  J   ,   anderen  af,  tot  dat  de  «o  alle  fteenen  verloren  heeft. 

r’  kT,TdToofte  1   C.  rift'ne  te  K
ahira,  dat  zij  geld  in  den  grond  ft, 

dat  weinigen  mijner  toren  ged
uld  zouden  hebben,  om  al  de  

regelen  dezer  .pel- 

len te  lézen.  Grieken  te  Kihira  en  te  Kónie  gezien , 
Europische  kaarten  heb  ik  wel  b.)  ̂    ̂    de  arabifche  fpraak 

maar  niet  bij  *   oude  arabifche  kooplieden  met  chinéfche 

onhandelbaar. 

te  hebben  ̂    if/en  korén  ia  het  verbo 
dat  hijze  nawlijk5  n   1   Mohammedaanen  enkel  uit  tijdver. 

%   ifve*  aXn  
de  wetten  van  hunnen  

godsdlenft  voorbe 

met  fpélen.  Zodra  een  bediende  ̂    «-ij  van 
aankwam,  verborgen  zij  net  va&jgjfg^  ̂  -   ̂   ,Jüch  zodra  ik  plaats  ge- 
eenen  “'«en  M“’ia"'“h“Veêr  te  voorfebijn,  en  zetleden  hun  fpei  in  mijne 
nomen  had,  J   0ntetuffchen  fpeelden  zij  ilegts  om  zulk  eene  klei. 

meh'den  'gantfehen  dag  dus  fpélende ,   nauwlijks  eenen  daalder  zou 

^trS’verdrijfder  Egiptenaar
en ,   Siriers,  en  Arabieren,  is  des  avonds 

in  de  kofiihuizen  re  zitten,  eene  
pijp  tabak  te  roken,  en  hunne  lu

ftonevertel- 

lers,  muziekanten  en  zangers  te  horen 
,   welken  deze  plaatzen  bezoeken ,   om  een 

ftuivertje  te  verdienen.  Hierin  vinden
  de  Oofterïïngen,  welken  ««™ls  ge

hede 

uuren  in  gezelfdiap  zijn  zonder  één  woord 
 te  fpreken  tegen  egeenen  ̂  
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hen  zitten,  een  zeer  groot  vermaak,  gelijk  wij  reeds  in  de  befchrijving  van  Ara- 
bic bl.  ioi.  aanmerkten.  In  Egipte  rookt  men  gemeenlijk  uit  lange  pijpen,  wel- 
ker houten  buizen  zomtijds  met  zijden  Hof  of  fijn  laken  bekleed  zijn.  In  het  hee- 

ts jaargetij ,   giet  men  hierover  water,  opdat  dus  de  rook  door  eene  koude  buis 

ga  en  aangenaamer  worde.  De  fteel  dezer  pijpe  is  veeltijds  van  een  dun  en  liegt 
riet,  de  kop  altijd  van  gebakken  potaarde.  De  perfifche  pijp,  met  dewelke  men 

den  rook  door  water  trekt,  is  in  deze  landen  ookgebruikfijk.  Degemeeneman 

maaktze  zo  goedkoop  als  mogelijk  is ,   naamlijk  enkel  van  eene  kokosnoot  met 

een’  kop  van  gebakken  potaarde  op  eene  houten  pijp ,   en  met  een  dik  riet  in 
plaats  van  den  pijpefteel,  alles  van  de  fïguurenO  op  de  XXV  tafel.  De  inrigting 
dezer  pijpe  is  bekend.  De  tabak  word  een  weinig  vogtig  gemaakt  en  in  den  kop 
a   gedaan.  De  kokosnoot  doet  men  bij  elke  nieuwe  pijp  tabak  omtrent  half  vol 

water,  zo  dat  de  pijp  b   onder  tot  in  het  water  gaat,  doch  den  bodem  niet  raakt. 
Wanneer  dus  de  lugt  boven  het  water  door  den  fteel  c   weggenomen  word,  zo 
drijft  de  buitenlugt  den  rook  door  de  pijp  b   en  door  het  water,  om  de  ïédige 
ruimte  weer  aantevullen.  Het  gemeen  ronkt  uit  deze  pijpen  niet  enkel  tot  tijd- 

verdrijf, maar  ook  om  de  warmte.  Gelijk  de  matroozen  in  den  winter  op  mijne 
reis  op  den  Eufrat  veeltijds  in  het  water  moeiten,  om  ons  klein  fchip  weer  van 

den  grond  te  helpen,  kon  ik  hun,  wijl  zij  geen  brandewijn  durfden  te  drinken, 
geen  grooter  dienlt  doen ,   dan  met  eene  pijp  tabak ;   want  uit  deze  pijpen  trekt 
men  den  rook  als  met  opene  keele,  zodat  dus  de  warme  lugt  tot  in  de  long  dringt. 
Eene  andere  foort  dezer  pijpen,  zo  als  men  dezelven  thans  nog  dikwils  inPerfië 

ziet,  is  bij  P   afgebeeld.  Deze  is  van  de  voorgaanden  nergens  in  onderfcheiden , 
dan  dat  onder  aan  de  kokosnoot  een  koperen  of  zilv’ren  punt  is.  Wijl  menze 
niet  wel  wegzetten  kan ,   wanneer  men  dit  tuig  niet  in  de  hand  wil  houden ,   brengt 
men  met  de  pijp  ook  tévens  eenen  drievoet  méde ,   als  den  daartoe  behorenden 

zétel.  De  pijp ,   welke  thans  in  Perlië  in  dc  mode  is ,   ziet  men  figuur  Cj.  De- 
wiil  dezelve  zeer  ligt  op  reis  is,  en  de  eer  heeft  van  de  favorietpijp  des  ftadhou- 
deis  KERiM  KuaN  te  zijn,  woid  zij  naar  hem  Iieritn  Khdni  genoemd.  De  voor- 
naame  Perfen  hebbenze  zomtijds  geheel  van  zilver,  doch  gemeenlijk  zijnze  van 
pinsbek,  met  een  weinig  zilver  ingelegd  en  geëmailleerd,  of  van  glas,  en  de  bui- 

zen van  beiden  zijn  van  hout.  De  perfifche  wijze  van  roken  is  ook  in  Indië  ge- 
bruiklijk  j   maar  het  tuig  is  daar  laager  en  van  onderen  zeer  breed,  opdat  net  niet 

ligt 
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ligtomvalle;  want  de  voornaame  
Indiaanen,  zowel  als  de  aanzienlij

ke  Turken, 

houden  de  pijp  niet  in  de  hand,
  maar  hebben  aan  dezelve  eene

  lange  met  dun 

léder  «vertrokkene  buis.  De  ho
ofdzaak  is  bij  allen  hetzelfde  ,   alle

en  ,s  het  maak- 

,   ,   1   en  naar  het  goeddunken  van  de  kunftenaars  enko- 

zel  der  koppen  naar  de  mode 
 en  n«uu  ft 

'   H   ,   -p.  nminr  der  piipe,  welke  bij  de  voornaame  Turken  het 

pers  verfcheiden.  De  figuur  ciei  pype,  
w   j   . 

meelt  i„  gebruik  is,  ziet  men  
op  de  I5<>=  plaat  m   bussels  b

eichnjvmg  van  Ha- 

kb  Deze  en  de  Kernn  Kluk
i  worden  te  Schirfs  zeer  zu.

ver  van  glas,  en  d,k- 

X   mS  woemen  van  aUerleie 
 kleuren,  die  van  binnen  op 

 den  bodem  z,n  valt. 

S' E?^atócnWke  Turk  of  Arabier  agt  het  wanvoe
glijk,  de  muziek  teverltaan 

cn  te  danffen.  Wijl  dus  de  voornaame  
Oolterlingen  zelvcn  geen  groote  kenner

s 

der  toonkunde  zijn,  en  die,  welken
  er  zig  op  toeleggen ,   met  zo  wel  betaald 

worden  als  hij  ons,  moet  men  zi
g  in  het  geheel  niet  verwonderen ,   dat  deze 

kunit  hier  tot  zulk  eenen  hoogen  tra
p  niet  gellégen  ,s  als  m   Europa.  

Noch  m 

Egipte,  Arabië,  noch  Indië  he
b  ik  kunnen  ontdekken,  dat  m

en  kundigheid 

srz.tu.Trs  K»  -   -   -■  *   “   ™ 
*-  “•  'E- « 
ken  zijn,  niemand  kunnen  aanuui

ui ,   ui<~ 

zijn  alle  oofterfche  zangers  en  m
uziekanten  met  even  flegt.  ‘

   1 

S   hechs  een  Ruk  uit  den  koran  ho
ren  zingen,  welk  mij 

muziek,  dewijl  zij  hunne  item  *   - 

ook  in  eenige  turkfche  concerto,.  te  Bagdad  en  *   vm  o]k 

de  onzen  wel  niet  vèrgeléken ̂ konden  wo«n,  dj  g’cnoegen%ouden  gehoord 

ïr^rdtm^enizènde  E
uropeer  hoort  in  het  Ooiten  zeld

en  een  ander 

muzfek  a®  dat  op  de  ilraaten,  en
  dit  is  zeer  flegt.  Den  avond  vo

or  ons  ver- 

trek  van  Kahira  naar  Damiat  zongen  on
ze  matroozen  eenige  minneliederen, 

 in 

dewelken  zij  hunne  minnareffen  bij  d
e  komkommers  van  Damask,  enhaa

re 

groote  zwarte  oogen  bij  de  oogen  ee
ner  gazelle  vergeléken ;   zij  verhieven  de

 

fchoonheid  haarer  gecle  handen  en  ro
ods  nagels ,   enz.  De  melodie  van  al  hun- 

ne liederen  was  afwiffelend,  naamüjk  een 
 voorzanger  zong  een  vaers,  en  de  an-

 

Aa  deren 
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deren  herhaalden  dezelfde  woorden  en  dezelfde  melodie,  drie,  vier,  of  wel  vff 
toonen  laager.  Alsdan  voeren  zij  op  gemelde  wijze  voort ,   en  ,   wijl  het  hun  aan 
eene  hand -trommel  ontbrak,  om  de  maat  te  Haan,  zo  klapten  zij  alle  met  de 
handen.  Het  fchreuwen  der  egiptifche  dansfereffen  zal  eenen  Europeer  ook  niet 
vermaken.  Daarentegen  behaagt  onze  muziek  den  Turken  en  Arabieren  al  zo 

min.  De  melodiën  der  Oofterlingen  zijn  allen  ernftig  en  eenvoudig.  Zij  beké- 
ren van  hunne  zangers,  dat  zij  zo  duidelijk  zullen  zingen,  dat  men  elk  woord  ver- 

ftaan  kan.  Wanneer  verfcheidcne  inftrumenten  te  zamen  gefpeeld  worden ,   en 

nog  daarbij  gezongen  word,  hoort  men  van  allen  bijna  dezelfde  melodie,  tenzij 
iemand  een  aJgemeenen  bas ,   naamlijk  doorgaans  denzelfdcn  toon  daarbij  zingt 
of  fpeclt.  En  zo  min  dit  naar  onzen  ftnaak  is ;   éven  zo  min  kunnen  zij  veel 
fraais  in  de  muziek  der  Europeëren  vinden.  Ik  heb  er  in  het  Ooften  voorbeel- 

den van  gehad.  Te  Kahira  hadden  wij  een  concert ,   in  ’t  welk  eenige  kooplie- 
den, eenige  munniken,  de  heer  baurenfeind  en  ik,  fpeelden.  Toen  wij  ver- 

genoegd naar  huis  gingen ,   en  meenden  voor  deze  landftreek  zeer  wél  gefpeeld 
te  hebben,  tronen  wij  op  ftraat  en  in  het  duifter  eenen  Egiptenaar  aan die  een 
Kcd  zong,  en  eenen  anderen  die  er  bij  op  de  fluit  blies.  Dit  behaagde  zo  wél 
aan  eenen  onzer  bedienden  uit  Sennar,  dat  hij  uitriep:  Bij  god  dat  is  fraai,  gód 
zégen  u   lieden.  Wij  verwonderden  ons  zeer  hierover,  en  vraagden  hem,  hoe 
ons  concert  hem  gevallen  had?  Uwe  muziek,  zeide  hij,  is  een  wild  en  on- 
aangenaam  gefctmmw,  waarin  een  emfthaftig  ma„  geen  behagen  fcheppen  tan. 
De  heer  baurenfeind  en  ik  fpeelden  naderhand  nog  eenige  reizen  in  tegen- 

woordigheid van  voornaame  Arabier* ,   die  ons  bezogten.  En,  fchoon dezen 
ons  niet  zo  rondüit  veragtten ,   meenden  zij  doch  dat  hunne  muziek  veel  manlij- 

ker ,   en  derhalven  fraijer  ware  dan  de  onze. 

Doordien  ik  zelve  flegtseen  matig  toonkundige  ben,  en  noch  tijd  noch  gele- 
genheid had ,   om  mij  door  de  Oofterlingen  in  hunne  wijze  van  muficéren  te  laten 

onoerrigten ,   wift  ik  geen  middel  om  den  Europeëren  eenigzins  een  klaar  denk- 
beeld van  den  toeftand  der  muziek  in  deze  landen  te  géven ,   dan  door  aftekenin- 

gen van  de  aldaar  gebruiklijke  inftrumenten  te  maken.  Hiervan  vind  men  mijne 
verzameling  op  de  XXVI  tafel.  Het  inftrument  A.  ziet  men  voornaamlijk  bij 
de  Grieken,  welken  van  de  eilanden  uit  den  Archipel  naar  Egipte  komen,  en 
dezen  noemden  het  Icitali  in  hunne  eigene,  en  Tambüra  in  de  arabifche  fpraak. 

Het 

i 
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Het  heeft  twee  ftaalen  fnaaren,  die  b
eiden  op  éénen  toon  geftemd  worden.

  Het 

inftrument  B   noemen  de  Grieken  Se
würi.  Het  heeft  gemeenlijk  4   ftaale

n  fnaa- 

ren en  eenc  dubbelde  koperen.  Aan  da
t,  welk  ik  zag,  ontbraken  2   fnaaren 

 ; 

de  andere  3   waren  naar  de  daarb
ijftaande  nooten  geftemd.  C.  

Word  van  de 

Grieken  te  Kahira  Baglamd  en  Tam
büra  genoemd.  De  eerfte  is  waarf

chijnlijk 

de  eriekfche,  en  delaatfte  de  al
gemccne  arabifche  naam  voor  grie

kfche  fiiaarm- 

ftrumenten.  Dit  is  van  het  v
oorgaande  alleen  in  de  grootte  

onderfcheideir, 

anders  heeft  het  ook  maar  3   fnaar
en ,   raamlijk  een  ftaalen  en  2   koper

en  ,   we 

ken  volgens  de  bijftaande  nooten  
geftemd  worden.  Om  den  hals  

dezer  drie  1   - 

ftrumenten  zijn  darmfnaaren  gebond
en,  om  de  vcrfchillende  toonen  fch

erp  te 

kunnen  aangéven.  Zij  worden  met
  eene  veder  getogen ,   en  bij  allen  word  ge- 

meenlijk gezongen.  De  buik  dezer  inftru
menten  is  van  dun  hout,  de  zangbo

- 

dem is  fchier  in  ’t  geheel  niet  gekromd,  
en  de  fchroeven  ftaan  met  allen  ter 

 zij- 

de den  knop,  maar  eenigen  ftaan  er 
 boven  op,  gelijk  men  uit  de  teke

ning 

zien  kan.  D.  Is  een  inftrument ,   daar  men  een’  ftrijkftok  bij  gebruik
t,  welk  de 

Grieken  Lyra  noemen.  Er  zijn  drie 
 darmfnaaren  op  hetzelve,  waarvan 

 de  beide 

buitenften  hoog  leggen,  en  de
  middenfte  nog  hooger.  Zij 

 worden  met i   van 

boven  gedrukt ,   maar  van  ter  zijde  met  de  n
agels  der  vingeren  geraakt,  gd

  k 

de  fnaaren  der  europifche  lieren
  door  middel  der  tangenten.  

Zo  ik  mij  met  ver- 

gifle,  wierden  zomtijds  alle  drie  de  fn
aaren  te  gelijk  geftréken,  en  eene  da

aiyan 

maakte  eenen  doorgaanden  bas. 
 Dit  inftrument  is  niet  hoog,  on

dertu  mnen 

word  het  in  dezelfden  tand  gefpeeld  alt 
 onze 

eenvoudig,  als  die  voor  alle  arabifche  ^   ̂    ge(héden  js,  en 
hij  beftaat  enkel  uit  een  kiemen  Aok,  z   J   ,   h   f   fhélen  met 

aan  dezen  zijn  dc  paerdsh
airen  zo  los  gebonden,  

toze  ondu  h 

den  kleinen  vinger  gefpannen  gebo
nden  moeten  M   £   “   ten, 

Was  van  fterk  hout.  In  den
  bodem  was  een  klem  gat ,   e

n  de  kam ,   n   a   p 

fnaaren  liegen,  ftond  in  twee  ga
ten  door  den  zangbodem,  en  op 

 denbodem  van 

het  inftrument.  E.  Is  een  in
ftrument,  welk  de  Grieken  Rep

db  en  de  Ara- 

biers  Semèndjc  noemen.  Zomtij
ds,  zegt  men,  zijn  er  drie  darmfna

aren  op; 

doch  die  welken  ik  te  Kahira 
 zag,  hadden  maar  twee  darmfna

aren ,   of , 

bij  gebrek  van  dezen  ,   twee 
 fnaaren  van  paerdshair  ,   waar

van de  ** 

ruim  eene  tertie  hooger  gefte
md  was  dan  de  andere.  De  f

tnjkftok 
Aa  2 
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dit  inftrument  is  niet  béter  dan  die  van  de  Lyra.  De  voet  is  Van  ijzer,  en  ̂ at 
door  den  buik  in  den  hals,  gelijk  uit  de  aftekening  blijkt.  De  buik  is  gemeen 
lijk  eene  kokosnoot,  zomtijds  ook  van  hard  hout,  en  heeft  van  onderen  een 
klein  gat.  De  zangbodem  is  een  gefpannen  vel ,   gelijk  op  onze  trommen.  Dit 
is  het  gewoone  inftrument  der  védelfpéleren ,   die  met  de  egiptifche  dansferes- 

fen  lopen,  en  de  daarbijftaande  nooten  zijn  de  melodie  van  een  lied,  welk' de danftèreftcn  bij  de  Seméndsje  zongen,  en  dikwils  herhaalden.  Dat  het  insgelijks 

in  den  ftand  als  onze  basviöolen  gefpeeld  word,  ziet  men  uit  de  afbeelding" van den  muzikant  op  de  XXVII  plaat.  Het  arabifch  ftrijkïnftrument  F   op  de  XXVI 
plaat,  noemt  men  Mardbba.  Dit  heeft  gemeenlijk  twee  fnaaren ,   doch  hetinftru- 
ment,  welk  ik  in  een  koffijhuis  te  Kahira  zag,  en  naderhand  naar  mijn  huis  liet 
komen  om  het  aftetékenen,  had  maar  ééne  ihaar ,   en  deze  was  van  paerdshair. 
Het  is  niet  boven  de  twee  duim  dik,  van  onderen  en  van  boven  is  een  <xefpanneii 
vel,  en  boven  in  het  zijftuk  digt  bij  den  hals  een  galmgat.  Dit  inftrument  is 
dus  tévens  eene  foort  van  viool  en  eene  trom.  De  muzikant  wift  zig  van  het 
zelve  op  beiderleie  wijzen  zeer  wél  te  bedienen ,   nademaal  hij  bij  zékere  ftree- 
ken  met  den  ftrijkftok  vrij  wél  naar  de  maat  op  den  zangbodem  als  op  eene  trom 
floeg.  De  Mardbba  accordeert  zeer  wél  met  de  ftem  der  gemeens  arabifche  mu- 

zikanten, die  naamlijk  luidkeels  zingen.  G.  Is  een  ander  ftrijkïnftrument  met 

ë Z Z   T   ftr"  V   in  PlaatS  ™   d™  Hiervan  maakte ‘   ‘   '   em”g  °   ra  ja'  ln  Indle’  te  Bagdad,  en  te  Conftantinopel ,   zagik nog  andere  muzikaale  .„tourneten;  doch  in  dien  tijd  had  ik  „-at  ander,  L   dom 
dan  die  aftetékenen,  daarbij  was  ik  toen  reeds  de  ooflerfche  gebruiken  zo  <*- 
woon ,   dat  hunne  inftrumenten  mij  niet  meer  merkwaerdig  voorkwamen.  * 

Het  egiptifch  gemeen  bemint  de  fterk  geluid  makende  inftrumenten ,   maar 
het  fchijnt,  dat  de  zuidlijkere  inwoners  van  Afrika  meer  van  de  zagte  muziek 
houden  Ten  minften  zag  ik  bij  de  zogenaamde  Bdrbari,  welken  uit  Dongola naar  Kahira  komen,  eene  foort  van  harpen  van  de  figuur  H,  die  zij  in  hunne 
fpraak  Kujfir ,   maar  de  Arabiers  ook ,   gelijk  de  uitlandfche  inftrumenten,  wel- 

ken met  eene  véderfchagt  gefpeeld  worden,  Tambüra  noemen,  en  dit  inftru- ment maakte  voorzéker  niet  veel  veraas  Do  hnik  v   n   ’t 

Tohrikf'l  mor  n   .   g 21aas‘  Dc  blIlk  Van  c   zelve  is  een  houten fchotel  met  een  klem  gat  van  onder,  en  van  boven  overtrokken  met  een  ge- ipannen  ve  ,   welk  in  het  midden  hooger  was  dan  aan  de  zijden.  Twee  Rokken  , 

die: 
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die  van  boven  door  eenen  derden 
 verëenigd  4»  gaan  fcbuin  door 

 het  vel 

Vijf  darmfnaaren  lisgen  over  dez
elven  op  eenen  kam.  Schroeven 

 zijn  aar,  dit 

.   .   °   i,  fnrir  word  geftemd,  met  dezelve  met  wat  lijnwaat inftrument  met,  maar  elke  Inaarwoicigt  
5   . 

,   t   r>e  nooten,  die  bij  de  tekening  liaan,  duiden  aan, 

r;:"  :rrde„Ti noe  net  gei  ,   „t-,apmd  Het  word  op  tweederleie  wijzen 
mijne  tcgenvoordlghetd  fpcelde,  zo  ^   fnaaren  mat  M 
gefpeeld:  naamlijk  of  met  de  vmöers ,   _   n-irbari  danfte  onder  het  fpélen. 
auk  Iéder  dat  er  ter  zijde 

 aanhangt,  en  mijn  Baihan 
 cunite  onu  F 

“tan  a   i   aan  het  nftmmentdien
ton.de  hard,  of  veeleer  do  vingers 

£ 

rn^k  aii  fnaaren  te  kunnen 
 houden.  Zou  dit  inftruniert  „ie

t  veel  gelijk- 

heid  met  de  harp  van  david  hebben  ?   .   _   . 

Van  alle  turkfche  Maasïuftrumenten  
maakt  datgeen,  welke  men  m   Egipte 

Suml  noemt ,   het  grootfte  gedruis.  Dit 
 is  uit  zéven  Hukken  zamenge

fteld ,   en 

i   rt  veej  overëcnkomft  met  onze  
trompetten ,   gelijk  blijkt  uit  figum  . 

tftrUem  K   noemt  men  in  Eg
ipte  insgelijks  W   Dit  ,s  eene  foort  van 

1   ■   „rrof-  ATm  heef*"  nog  eene  andere  hobo  van  het- BraiV-i  met  7   gaten  en  een  duimgat.  JNicn  nei.ii,  nuö  ^   ,   ..  , 
hobo  met  7   gat  wégens  haaren  laagcn  toon  bij  de 

SS.  ̂ ^:n:r^=™ee„
en  = 

“Jam  gedruis.  Zij  zijn  ook  een 
want  een  Pafclia  van  3   paerdenftaerten  heeft  er  wn  ̂    ̂    Beij  L   ,s  de  af. 

van  *   paerdenftaerten, .en  deze  hee  t er^weer  ̂    ̂   ̂    ̂    M,  jooden 
beelding  eenei  Sulumu  ie  o   ,   Als  men  op  dit  inftrument  blaaft 
™g,  of  ook  we.  geheel  van  flL  (Butt  deuce).  Het 

houd  mei,  ge,iidcr  opte  treffen,  want  het  hoeft  geen 

,   «**  is  van  boven  geheel  open.  Ik  zag
  deze  fluit  ook  bij 

IjZJD  fr'i  riuhcrclers  der  Turkmannen  in  Perlië.  De  Turken  hebbenze 
verleheiden  B-P"  ̂    ̂    ̂    ult  Turkeftiin.  De  Derwifchen 

M   7T  Velken  de  Europcërs
  gemeenlijk  de  danffende  Derwif

chen  noemen , 

.   '   ''  '   ■   c,  Pnt  het  beft  Wijl  deze  munniken  de  muziek  bij  hunnen  gods- 

djftjgevoeri  hebben,  vind  me»  
thans  ondet  hen  de  grootfte  turkfche  

toe*. 

Aa  3 
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kundigen ,   en  in  t   bijzonder  fchijnt  deze  fluit  hun  bemind  inflrument  te  ziin 

M.  Is  eene  Sunidrn  of  een  blaasïnftrument  van  twee  pijpen,  en  ook  zo  veele' 

ZTomTn’  d   P   ̂°rt\PijP  VVOrd  d£  t0°n  gefpedd’  de]ange  PW  dient enkel  om  een  doorgaanden  bas  te  maken,  gelijk  de  lange  pijp  aan  de  bulgaar- 
c   ie  za  -pijp.  Deze  lange  pijp  kan  door  eenige  kleine  Rukken ,   die  er  aan  han- 

gen, volgens  de  verfcheidene  toonen  waarüit  men  fpeclt,  korter  of  langer  ge- 
maakt worden.  N.  Is  eene  zakpijp ,   Sumdra  el  kürbe  genoemd ,   en  in  Egipte  in 

gebruik.  Het  bovenfle  der  beide  fluiten  aan  dezelve  is  van  hard  hout,  de  on- 
derfle  wijde  openingen  zijn  van  hoorn.  Zij  is  zeer  eenvoudig  in  vergelijking  van dc  bulgaarlèhe  zakpijp.  Nergens  in  gantfch  OoRcn  heeft  een  muzikaal  inflru- 
mentmij  m   het  open  veld  zo  wél  behaagd  als  de  zakpijp  in  Bulgarië;  ik  weet  niet 
of  het  wegens  de  kunR  was ,   met  welke  men  het  aldaar  wilt  te  behandelen ,   of 
wijl  de  melodiën  te  dezer  plaatze  reeds  meer  naar  den  fmaak  derEuropeëren  wa- ren,  dan  die  der  Turken  en  Arabieren. 

De  ooRerfche  trommen  zijn  van  verfchillende  figuur  en  grootte.  O.  Is  de 
grootfle  turkfche  trom  Tdbbel genoemd.  Deze  word  horizontaal  gehouden,  en 
aan  het  eene  einde  met  een  daartoe  gefnéden  Ruk  houts ,   en  aan  het  andere  met 
eene  kleine  flappe  roede,  (niet  met  te  zamen  gebondene  roeden)  geflagen.  Zij 
behoort  tot  de  veldmuziek  der  voornaame  Turken,  insgelijks  word  zij  met  de 
andere  veldïnftrumenten  bij  de  biuüoftsproceffiën  te  Kahira  gebruikt.  P   Is  een 
w,jde  hoepe!  «,  de  eeue  z,dc  met  een  vel  overfpannen.  \n  im  mli  2ijn  " meenhjk  dunne  ronde  «cflcn  ptatjee,  die  ooi  een  Wetaig  geidanlc  JJ, wanneer  deze  trom  van  onder  mot  de  ééne  hand  om  hoog  gehouden,  en  met 
de  vingers  van  de  andere  hand  geflagen  word  (*).  Geen  muzikaal  inflrument 
geloof  ik,  word  in  Turkije  zo  veel  gebruikt  als  dit.  Want  a Is  de  vrouwen  in 
den  harem  danflen  of  zingen,  word  altijd  op  deze  trom  de  maat  daarbij  geflagen. 
Men  noemt  ze  Döff.  Q.  Is  eene  andere  kleine  trom,  waarvan  de  bodem  ge- 

meenlijk van  hout,  doch  zomtijds  ook  van  koper  is.  R.  h   dc  afbeelding  eener 
ti om,  welke  beRaat  uit  eenen  van  leemaarde gebakken’  pot,  die  eigenlijk  daar- 

toe 

(*)  [Zie  SHAws  I.  D.  bl.  297. J 
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toe  van  deze  figuur  gemaakt  word,  met  een  daarover  gef
pannen  vel.  Deze  houd 

men  onder  den  eenen  arm ,   terwijl  men  met  de  andere  hand  er  opflaat.  Zij 

word  Durbekke  genoemd.  Eenig  bedelaars  in  Ycmen  
hebben  de  gewoonte  hun- 

ne tégenwoordigheid  op  de  ftraat  door  een  geefflijk  ge
zang  bekend  te  maken, 

waartoe  Zij  op  eene  trom  liaan.  Doch  wijl  h
et  ongemaklijk  is  een  inftrument 

met  de  ééne  hand  te  houden,  en  met  de  an
dere  te  flaan,  maken  zij  zig  eene 

kleine  trom  van  de  figuur  S.  en  hangen  
aan  elke  zijde  derzelve  een’  kiemen  ko- 

gel. Als  dan  dit  werktuig  vaerdig  bij  het  handv
at  omgedraaid  wordt,  zo  liaan 

de  kogels  aan  beide  zijden  op  dn  trom ,   en  de  bedelaar  bereikt  zijn  oognient  zon- 

der veel  moeite.  Ik  breng  mij  te  binnen  te  Bafra  Derwifchen  van 
 de  orde  Ka- 

lend of  Karendal  gezien  te  hebben ,   die  vóór  de  deuren  der  Mohammedaanen 

op  eenen  grooten  hoorn  bliezen,  en  daardoor  te  k
ennen  gaven,  dat  zij  een 

aalmoes  begeerden.  De  kleine  mctaalen  duimkleppcrs  (ca
jlagnettes ,)  waarvan 

er  de  oofterfche  danflereïlen  aan  elke  hand  twee  némen,  t
e  wéten  aan  den  éénen 

vinger  en  asm  den  duim,  kunnen  in  deze  landen  
méde  onder  de  muziekïnftrumen- 

ten  gerékend  worden.  Bij  de  veldmuziek  heef
t  men  groote  bekkens  van  dezelf- 

de figuur.  De  rieten  fluit,  of,  liever,  de
  orgelpijpen ,   met  dewelken  men  den 

God  Pan  pleegt  aftebeelden,  zag  ik 
 bij  eenen  boer  te  Kahira.  Het  zog

enaamd 

hakkebord  zag  ik  bij  een  turkfeh  kamermuziek 
 te  Bagdad,  alwaar  men  het  op  de- 

zelfde wijze  behandelde  als  bij  ons.  Eene  dame  te  Alexandri
ë  floeg  op  de  fnaa- 

ïcn ,   niet  met  Hokjes ,   maar  met  de  vingers ,   die  zij  te  dien  einde  met  zilveren 

nagels  gewapend  had.  . 

Het  zou  eenen  agtbaaren  Mohammedaa
n  kwalijk  genomen  worden ,   mdien 

hij  zijne  bekwaamheid  in  het  danlfen 
 tonen  wilde,  doch  hunne  vrouwen  be

moei- 

jen  zig  niet  alleen  om  hunnen  man
nen  door  deze  knnft  nog  meer  te  be

hagen, 

maai^  zelfs  wanneer  zij  onder  zig  zelven 
 bij  malkand’ren  zijn,  tragten  zij  daarin 

boven  anderen  uittemunten.  Een  Tripolitaan
  verhaalde  mij  te  Koppenhage, 

hoe  de  dames  in  zijne  vaderftad  op  bruiloften  zig  verm
aken ,   en  ik  geloof,  dat 

bet  in  ;   antfeh  Turkije  en  Arabic  op  dezelfde  wijze 
 toegaat.  Hij  was  er  nooit 

als  ooggetuige  tegenwoordig  geweeft,  maar  zijne  vro
uw  had  hem  alles  omfiandig 

verhaald.  Hij  zeide,  dat  er  in  zulk  eene  groote  ver
gadering  geen  ééne  durfde  te 

verfchijnen,  die  niet  fraai  ware,  of  ten  minften
  meende  zeer  fchoon  en  wél  ge- 

maakt te  zijn,  en  koftbaare  kléderen  te  hebben.  Op 
 een’  grooten  hoogtijd  ver- zamel. 
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zamelden  zig  das  wel  50  van  de  grootfte  fchoonheden  in  de  Rad,  allen  op  het 

pragtigft  gekleed.  Elke  derzelven  brengt  eenige  haarcr  fraaifte  meisjes  of  flavin- 

nen  méde ,   die  met  eene  geheele  kift  vol  kléderen  in  een  ander  vertrek  wagten. 

Nadat  de  dames  een’  tijd  lang  gezéten  hebben ,   en  met  allerhande  vervarfchingen 
onthaald  zijn,  treden  fraije  meisjes  of  flavinnen  binnen,  die  het  gezelfchap  zo 
v/el  met  inftrumentaal  -   als  vokaalmuziek  vermaken.  Als  dan  toont  de  aanzien- 

lijkfte  dame  haare  vaerdigheid  in  het  danffen ,   doch  niet  lang ,   zij  gaat  daarop  in 
het  zijvertrek ,   om  haare  kléderen,  tot  zelfs  de  fraije  met  goud,  of  zilver  ge- 

borduurde pantoffels,  te  verwiffelen,  alleen  het  hnofdcierfel  en  de  armbanden, 

die  gemeenlijk  fterk  met  juweelen  bezet  zijn,  uitgezonderd.  Ondertuffchen 

danffen  anderen ,   en  verlaten  vervolgens  ook  het  gezelfchap  om  van  kléderen  te 

veranderen,  en  zo  verfchijnt  eene  dame  op  éénen  avond  zomtijds  in  S   tot  10 
verfchillende  kléderen,  waarvan  het  ééne  in  koftbaarheid  het  andere  over- 

treft. Elk  zoekt  de  bewondering  der  anderen  naar  zig  te  trekken ,   en  daarom 
gebeurt  het  niet  zelden ,   dat  veelen  gantfeh  misnoegd  het  gezelfchap  verlaten. 

De  Griekinnen  veranderen  haare  kléding  ook  als  men  haar  bezoekt.  Een  Eu- 

ropeer te  Conftantinopcl ,   die  eens  zijnen  griekfehen  vriend  bezogt,  verzékerde 

mij ,   dat  deszelfs  vrouw  binnen  den  tijd  van  3   uuren  haare  kléderen ,   en  bijzon- 

der haaren  pels  meer  dan  5   maal  verwiüèld  had.  Dit  heet  eerft  regt  de  pragt 
ten  top  drijven.  Die  Europeërs ,   welken  zig  beklagen,  dat  hunne  vrouwen  zo 
veel  met  de  kléding  verkwiften  ,   kunnen  zig  ten  minften  daarmee  vertrooften, 
dat  zij  hierin  door  de  oofterfebe  vrouwen  nog  ver  overtroffen  worden. 

Voor  mansperfoonen  is  het  op  hoogtijden  of  bij  andere  bijëenkomften  ook 

een  groot  vermaak ,   danflèreilèn  te  zien.  Deze  algemeene  danffereffen  zijn  te 

Conftantinopel  Tfchinganen ,   of  zwerffters,  te  Kahira  noemt  menze  Ghafie.  Zij 
léven  afgezonderd  van  de  andere  Mohammedaanen ,   en  trouwen  zeer  zelden  met 

vreemd  lingen  ,   al  zijn  het  Mohammedaanen.  De  manlieden  drijven  gemeenlijk 

het  fmidshandwerk ,   doch  hunne  jonge  wijven  en  de  meisjes  danffen  en  zingen 
voor  ieder  gezelfchap,  dat  er  voor  betalen  wil.  Zij  gorden  maar  van  één’  mans- 

perfoon  geleid,  die  op  het  inftrument  Seméndsje  fpeelt,  en  dan  nog  van  een  paar 
ouae  wijven,  die  als  het  opzigt  over  haar  gedrag  moeten  hebben.  Men  gelooft 
niet,  dat  deze  danüereffen  juift  de  deugdzaamften  onder  de  monammeciaanfche 

vrouwsperfoonen  zijn.  Doch  ieder  Mohammedaan  kanze  in  z   jn  huk  laten  komen. 

De 
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Be  oota-fche  Chriftenen  en  de  Europeen
 ,   welken  getrouwd  zijn,  kunnen  ook 

het  vermaak  némen  vanze  tot  hunnent
  te  zien  danffen,  maar  geen  ongehuW

 

Europeer,  en  dus  geen  franfch  koop
man;  want  dezen  mogen,  gelijk  men

  weet, 

volgens  een  bevel  des  Konings  van  
Frankrijk,  in  de  Levant  met  trouwe

n.  Wij 

moeften  ons  te  vréde  houden,  dat 
 wij  ze  op  de  ftraat  lieten  danffen ,   wanneer 

wij  ze  bij  onze  gehuwde  vrienden  
niet  konden  zien,  of  ze  met  b,j  g

eval  m   een 

openbaar  huis  buiten  de  (tad  aant
roffen.  Dewijl  de  lunzen  vanvee

leeuropffehe 

kooplieden  te  Kahira  aan  den  
eenen  kant  van  ’t  kanaal  liggen,  

het  welk  door 

de  Had  loopt,  winnen  de  Ghafie  het  mcefte  geld  van  de  ̂,’^oe'Let  zo  hoog 
dagen ,   wanneer  het  kanaal  reeds  fchoon  

gemaakt ,   doch  de  Nijl  nog  met  zohoog 

3z  n   is ,   dat  de  dam  in  het  kanaal  
kan  doorgelloken  worden.  Deze  

tijd  vie 

"kort  voor  onze  afreis  naar  de  
woeftijne.  Wij  zogten  de  wees  

voor  onze 

«Xe  reis  zo  vee,  mogelijk  uit  
onze  gedagten  te  -   |^n  met  de  

eene 

of  de  andere  bende  dezer  danffereffcn  in  het  
droog  kanaal,  dat  W.  ̂ 

ftnat  eebruikt  wierd,  tc  laten  zingen,  
dansfen  en  fptlen..  ,   J 

he't'eerft  geen  groot  vermaak  liheptón  i
n  deze  foort  van  fchouwfpelen^  door- 

u   O   wel  het  jnftrumentaal  -   als  het  vokaalmuzick  zeer  «e
gt  is,  en  de  vrouw- dien  zo  we  het  mm  „„bctaamUjke  houdingen  maakten;  ja 

gezigt  opte^rmenen  de  bord,
  de  groote  ringen  om  de  beene

n ,   m^ooren 

en  in  den  neus  w^,’  enSjn,  geen  ééne  on- 
ruiken  enz.  m   t   teheJ  „   z0  bcddden  wij  0ns  doch  eindelijk  in,  de- 
der  haar  eene  aangenaam  ’   d   d   eene  0f  de  andere  zeer  fraai  zong, 
wijl  wij  hoorden  en  zagen  wij  ze  al  zo  gaernals 

zelfs  datzc  fchoon  >   .   Europa.  De  heer  baorenfeind  maakte 

* XrnXXet  gezelfchap  op  de  XXVII  plaat.  Ha
arc  opperidéde- eene  éken.ng 

 
vr0uwsperfoonen  met  vcrfchei- 

£   Z1Cr  hij  "to  flaan  zij  de
uLgen  en  «en  doek  over  «hoofd 

Xb^rX  oX
ok  die  van  voren  —i

s  open  is;  en  over 
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dezen  eenen  gordel  met  twee  groots  gefpen,  die  zomtijds  van  zilver  zijn.  De 
Tfchinganen  te  Conftantinopcl  danffen ,   volgens  de  befchrijving ,   welke  men  mij 
daar  van  gedaan  heeft,  op  dezelfde  wijze  als  de  Ghaffe  in  Egipte.  In  eenige 
wijnhuizen  der  Grieken  te  Galata,  die  dikwils  van  liederlijke  Turken  bezogt  wor- 
den,  zag  ik  ook  jongelingen  danffen,  die  op  eene  bijzondere  wijze  gekleed  wa- 

ren. Zulke  Chriftenen,  die  den  Mohammedaanen  tot  dergelijke  geneugten 
en  het  daaruit  volgend  kwaad  met  hunne  eigene  onfchuldige  geloofsgenooten 
gelegenheid  géven,  verdienen  voorzeker  nog  veel  minder  agting,  dan  deze 
rondlopers. 

Verders  hebben  de  verfcheidene  oofferfche  chriften  natiën  ook  verfcheidene 

danffen,  en  zékere  manieren  in  ’tfpélen, gelijk  de  Engelfchen , Franfchen , Duit- 
fchers,  Polakken  enz.  Ik  herinner  mij ,   eens  de  Jakobiten  en  dc  Nefloriaanen 
te  Moful  op  eenen  feeftdag  in  een’  gefloten  kring  te  hebben  zien  danffen.  De 
Grieken  danffen  ook  wel  in  de  ronde,  terwijl  zij  malkanderen  bij  de  hand  hou- 

den. Doch  de  kring  is  gemeenlijk  open ,   en  één’  van  de  danffenden  kan  men  als 
voordanffer  aanmerken.  Geen  oofterfche  natie  danff  zo  gaern  als  de  griekfche  , 
en  haar  dans  is  gantfeh  niet  onbevallig. ,   voornaamlijk  wanneer  hij  alleen  van  wel- 

gemaakte Griekinnen  gedanff  word.  De  Walachijërs  en  Bulgaaren  hebben  ook 
hunne  bijzondere  danffen ,   zij  behaagden  mij  egter  niet  zo  wél  als  die  der  Grie- 

ken. Geborene  Kofakken  heb  ik  nooit  zien  danffen.  In  den  dans,  welken  de 
Polakken  den  kofakfehen  noemen ,   maakte  men  zo  veele  Iprongen ,   dat  hij  mij het  tegendeel  van  alle  gemelde  danffen  fcheen  te  zijn,  en  deze  wierd  ook  maar 
alleen  van  twee  perfoonen  gedanft. 

Nademaal  de  Turken  in  ’t  geheel  niet  danilcn ,   zo  gelooft  men  mogelijk ,   dat de  Europeërs  te  Conftantinopel  zig  daar  naar  rigten;  maar  het  fchijnt  dat  dezen 
gaern  hadden ,   dat  de  Mohammedaanen  al  onze  zéden  en  gewoonten  doorgaans 
goedvonden.  Zij  léven  binnen  hunne  huizen  volkomen  éven  eens  als  in  de  chris- 

tenheid. Men  heeft  te  Para  wel  geen  opera’s  en  comédiën  ,   doch  aan  baaien  en 
maskeraden  is  er  geen  gebrek,  vooral  ten  tijde  van  het  karneval.  Alsdan  leeft 
men  uit  der  mate  vrolijk.  Ik  geloof  egter ,   dat  de  Europeërs  béter  zouden  doen 
indien  zij  zig  in  deze  landen  onthielden  van  alles,  wat  de  Mohammedaanen  ver- 
foeijen;  want  dewijl  dezen  niemand  van  hunne  natie  zien  danflèn,  dan  alleen  het 
flegtfte  volk,  moet  men  zig  niet  verwonderen,  wanneer  zij  ons  met  dezulken 

gelijk. 
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ecliil’-  Mlen  Ik  hebze  daarom  ve
rfcheidene  maaien  zeer  flegt  van 

 deEutopeërs» 
gelyk  Hellen .   Ik  hebze  ü   fchoone  fex  horen  fpréken,  voor  dewelke en  voornaamlijk  van  de  vrijheid  on  ..  .   .   h   danflenmet 

.   „pi-iarl  hebben,  indien  zij  mets  van  naar  aanneii
iutu 

zij  gewis  me“  jn  openbaare  gezelfchappen  gehoord  hadden.  Ten  aan- 
vreemde  man  p   Mne  kleirle  anccdote  aanhalen,  diemijinhetOos- 

Een  Turk  uit  — 

waardige  op  zéker  jaargetp  uitzinnig, 

de  hy,  word  het  g™otfte  s   razernij  word  eindelijk  zo  groot, 

e,J  T   V«Sd  difttC  mór  Onder 
 dezen  zijn  groote  bezweerders. 

W   latenhet  volk  op  zékeren 
 dag  (afchwoensdag)  in  de  ke

rk  komen,  en  zodra 

J   -   • „rru  nn  het  hoofd  geflrooid  hebben ,   worden  al  de 

zij  hun  maar  een  w   Jt  aan  zijn  handwerk  ds  van  te 
inwoners  weer  verftandig,  en  ïe

aei  ̂  

T'd.  HVffl  Plaat  is  eene  bnnloftspr
oceslie  der  -   *   “S 

door  den  heer  dfvoeten  ge- 

bij  deze  plegöghrid  ziet  A   sdeta  ̂  egouaeumu^»hahanSedis.  B.  Zijn 
heel  bedekt,  en  voor  het  aangezigt  m   B   daarvan  gelei- 

„   - — £-ïCR — -   — den  de  bruid,  eene  anserc  5   KAhira  D   Eenige 

.   cv,  r   ziet  men  de  kléding  der  bur
gervrouwen  van  Kalura.  u.  J-.cn

  g 

;   J   ,   ,   E   Burgerlieden  uit  Kdhira,  waa
rvan  er  vier  het  fcherm 

muzikanten  op  ezels.  L.  bu.s  ter  befprodt.  F.  Andere  ge. 

boven  de  bruid  **££££££..  hnnften.  Eene  ménigte  wijven  vo.- 
meene  Kihiraanen  <loen  wijven  gewoon  vreugdegefchrei  4.,  &   ma- 

gen, die  het  ondci  de  ■   Araberin  als  bruid  op  een'  kameel  omge- 

ta,  ̂ et"  tJ,  en  hetge
en  zij  verder  tot  een'  uitzet  méde  gekt

e- 

,   d   vo  de  haar.  De  procesfie 
 ging  zeer  langzaam,  en  held 

 zomtijds  nog 

s   "iSi ....  * 
I   .   ..  i   rtnori  hqars  bloedvriends  te  bewenen,  ofwjt 

zij  alléén  niet  in  Haat  zijn  om  oen  “   ,   •>  worden  er  ge- 

het  voor  haar  alléén  te  zwaar  zo
u  vallen  om  geftadig  te  huilen, 

Bb  2 

I 
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meenlijk  eenige  wijven  gehuurd,  die  in  de  kunft  van  huilen  wél  ervaren  ziinf^ 
Dezen  maken  dan  een  jammerlijk  gehuil,  van  het  oogenblik  af  dat  er  iemand  ge- 
Rorven  is,  tot  dat  men  hem  ten  grave  gebragt  hebbe.  Het  is  eene  zeer  goede 
gewoonte  voor  dezelvcn,  dat  de  vrouwen  niet  anders  in  ’t  openbaar  verfchynen dan  met  bedekte  aangezigten;  want  dus  kan  men  het  niet  befpeuren  wanneer  er 
milTchien  geen  traanen  geflort  worden.  Gelijk  men  in  Europa  een’  zékeren  tijd tot  den  zwaaren  of  tot  den  halven  rouw  beftemt,  om  uiterlijk  zijne  droefheid te  kennen  te  géven,  éven  dus  moet  men  in  het  Ooflen  ook  wéten,  hoe  veele 
dagen  en  op  welken  tijd  des  dags  een  vrouwsperfoon  den  dood  haars  bloed- 
vriens,  e   uns,  m   eenemoské,  of  op  het  graf ,   bewenen  moet.  Het  is  daar- om  me  ongewoon  m   deze  landen ,   eenige  vrouwsperfoon  en  op  zéker  uur  en 
op  beftemde  dagen  in  de  week  vlug  en  vrolijk  langs  de  ftraaten  naar  het  graf  van haaien  b   oodvriend  of  naar  eene  moské  te  zien  gaan,  en,  zodra  zij  zig  op  eene zekere  plaats  gezet  hebben,  een  geheel  uur  lang  te  horen  wénen  en  Mier  en ze  naderhand  weer  zonder  het  mrnfte  téken  van  droefheid  te  zien  weggaan.  Maar 
cze  plegtigheid  word  alleen  door  vrouwen  in  agt  genomen.  De  mannen  zijn  in 

u   ’   m   t   ge  ïeel  geen  huichelaars,  zij  vermaanen  zelfs  zomtijds  de  wijven,  om zig  wijs  te  houden ,   ecu  <a  Lc  giuuc  gehuil  maken.  Het  zijn  niet  al leen  de  mohammedaanfche  vrouwen,  die  haare  dooden  bewenen  maar  die  der 
oofterfchc  Chriftenen  doen  het  insgelijks  nn  I   der 

c   x   ^   "SJS’  en  Illmren  zomtijds  ook  Idaaawiiven 
ScHOüwspéLEN  zal  men  miffchien  in  Egipte  niet  denken  J(e 

«s  er  te  Kahira  wézenlijk  eene  fterke  bende  komedianten,  bette,*  u’it  Moh  m medaanen  Chriftenen  en  Jooden.  Ut  hunne  kléding  en  wijze  van  doen  kon  men 
gemaklijk  afhemen ,   dat  dergelijke  lieden  in  deze  landen  weinig  verdienen.  Zij kwamen  bij  een  ieder  ,   die  hen  maar  eenigermate  betalen  wilde,  in  huis.  De 
opene  hmsplaats  was  hun  fehouwburg,  en  enkel  in  eenen  hoek  hadden  zij  een fchenn ,   waar  agter  z,j  zig  verkleedden.  Dewijl  ook  eenige  Europeërs ,   die  reeds 
veele  jaaren  m   Egipte  geweeft  waren,  nooit  een  arabifch  ichouwfpel gezien  had- fcn,  wierd  men  het  met  deze  komédianten  eens,  dat  zij  ium  fluk  in  het  1,1 

van, 

342.  ] 

(*)  [Zie  shaws  I.  D.  bl. 
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V.m  eenen  getrouwden  Italiaan  zouden  uitvoeren.  Maar  noch  de  m
uziek  noch 

de  uitvoerers  waren  naar  onzen  fmaak.  Ik  verftond  in  dien  tijd  nog  niet  genoeg 

arabifch,  en  agtte  het  ook  met  der  moeite  waerdig,  mij  den  inhoud  van
  het  ftuk 

volledig  te  doen  verklaren,  wijl  alles  indedaad  zeer  liegt  was.  On
dertulïchen  was 

de  hoofdperfoonaadje  eene  Araberin ,   (eigenlijk  een  mansperfoon  in  vrouwenkle- 

deren, die  moeite  had  om  zijnen  grooten  baard  te  bedekken)  die 
 alle  voorbijrei- 

zenden  overreedde  in  haare  tent  te  treden ,   en  nadat  zij  de  vreemdelingen  het- 

geen zij  bij  zig  hadden  op  de  belcefdfte  wijze  afgetroond  had  
5   lisu  zijze  af  kloppen 

en  wegjagen.  Zij  had  er  reeds  verfcheiden’  geplunderd ,   en  het  fchcen  als  of  er 

nog  een  geheele  reeks  volgen  zou.  Een’  jong’  franfeh’  koopman  verveelde  h
et,, 

deze  grillen  langer  te  aanfehouwen.  En  toen  er  één  was,  die  zijne  te  onv
ré- 

denheid  over  deze  flegte  bende  betoonde,  wilden  veelen  der  overigen  ook  geen 

lieden  van  gemeenen  fmaak  zijn,  maar  bevolen  den  toncelfpéleren uittefcheiden , 

als  het  ftuk  mogelijk  pas  half  geëindigd  was. 

Marionetten  zijn  te  Kahira  meer  in  gebruik.  Verfcheidenc  maaien  zag  ik 

zulk  een  klein  Ichouwlpel  midden  op  de  ft  mat.  Het  toneel  was  niet  grooter 

dan  dat  het  van  één’  perfoon  kon  gedragen  worden.  Men  ziet  deszelfs  
figuur 

bij  T.  op  de  XXVI  tafel,  alwaai  bti  naai  ecue  veel  kleinere  fcha
al  getékend  is, 

dan  de  muziekïnftrumenten.  Agter ,   of  veeleer  in  de  kaft  plaatfte  zig  de  fpéler 

op  eene  wijze,  dat  hij  door  de  gaten  in  dé  plank  a.  zo  welzijn  toneel  als  zijne 

aanfehouwers  zien  konde ,   zonder  van  iemand  gezien  te  worden.  Alsdan  liet 

hij  zijne  poppen  door  de  openingen  b.  op  het  toneel  treden 
,   bewoog  dezelvcii 

op  ijzerdraad  met  zijne  handen  voorwaard ,   agterwaard ,   en  zomtijds  ook  zijd- 

Waard ,   naar  dat  hij  het  goed  vond.  Wanneer  de  poppen  met  malk
and’ren  fpré- 

ken  moeften,  zou  het  zig  niet  gevoegd  hebben,  indien  de  fpé
ler  zijne  natuurlijke 

ftem  er  toe  gebruikt  hadde.  Hij  fprak  daarom  zeer  fijn ,   door  middel  
van  een 

werktuig  dat  hij  in  den  mond  nam,  en  dit  alles  was  nog  al  vrij  aartig,  indien  flegts 

deftukken,  die  hij  voorftelde,  béter  geweeft  waren.  Maar  in  het  eerft  maakten 

zijne  poppen  veele  pligtplégingen ,   allengs  geraakten  zij  in  eenen  twift,  en  als- 

dan eindigde  het  fpel  met  vegterij.  Doch  hij  voegde  zig  naar  den  fmaak  zijner 

aanfehouweren,  en  van  dezen  fchepten  de  meeften  in  dergelijke  klugten  het 

grootfte  vermaak.  Schaduwfpélen  tégen  den  wand  zijn  in  de  oofterfche  ftéden 

veel  in  gebruik.  Bij  dezen  heb  ik  nooit  gaern  tégenwoordig  willen  zijn ,   omdat. 

B   b   3   de 
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de  kléding  en  de  gewoonten  der  Europeëren  er  gemeenlijk  op  de  befpotlijkfte 
wijze  in  voorgefteld  worden. 

Onder  de  kleine  kunftenaars ,   welken  op  de  ftraaten  te  Kahira  hcrömlopcn  , 

zag  ik  er  eenen  meteene  fteenen  zogenaamde  kwakzalvers-  bron  ,   (Fms  intermit- 

tem)  die  op  zékeren  tijd  vliet ,   dan  ophoud ,   vervolgens  weer  begint  te  lopen. 
Wijl  hij  de  gefteldheid  van  zijn  werktuig  kende,  beval  hij  het  water  te  lopen  of 
optehouden,  naar  dat  de  omftandigheden  het  verëifchten ,   en  hiervoor  gaf  hem  het 
volk  eene  kleinigheid,  waarvan  hij ,   hoewel  kommerlijk ,   léven  kon.  Een  an- 

der wierp  ftof  in  een’  pot  met  water,  en  nam  het  er  droog  weer  uit.  Een  an- 
der had  een’  béker  met  twee  bodems  en  één  dekzel.  In  den  bovenften  had 

hij  een  eij ,   en  in  den  onderhen  twee  kuikens.  Na  een  lang  gefprek  en  veele 

gochelarijën  blies  hij  op  een’  grooten  kinkhoorn  ,   nam  eerft  het  dekzel  weg  ,   en 
toonde  het  eij.  Nadat  hij  verfcheidene  andere  poetzen  gemaakt  had ,   nam  hij 
den  bovenften  béker  met  het  dekzel  weg ,   en  toonde  de  herfchepping  van  het 
eij  in  twee  kuikens.  Met  twee  andere  békers ,   in  welks  bovenften  zand ,   en  in 
den  onderhen  voeder  voor  de  hoenders  was,  maakte  hij  naderhand  dezelfde 

gochelarijën.  Deze  lieden  tronen  het  gemeen  het  geld  wel  uit  de  beurs ,   doch 

zij  begeren  geen  hetaimg  vnnv;;r,  mnm-  n-piipn  ïmt-  aan  ceu’  lederen ,   of  hij  hun 
na  het  eindigen  van  het  Ipel  iets  wil  betalen  of  niet. 

De  aapen  verfchaffen  ook  eenigen  menfehen  in  Egipte  den  koft.  Dezen  zijn 
allen  van  die  foort,  welken  men  in  Vemen  met  menigte  in  de  wouden  in  het 

wild  ziet  Jopen,  omdat  dezelven  het  beft  gefchikt  zijn  om  iets  te  léren.  De  eige- 

naar van  zulk  een  dier  heeft  er  gemeenlijk  ook  anderen,  als  een’ ézel,  eene  geit, 
eenen  hond,  die  allen  hunne  kunften  moeten  doen.  Anderen  laten  Hangen  dans- 

fen.  Dit  zal  ménig  eenen ,   die  de  natuurlijke  neiging  dezer  dieren  niet  kent , 
ongelooflijk  voorkomen;  maar  zékere  foorten  van  flangen  fchijnen  de  muziek  te 

beminnen,  zij  heffen  den  kop  inde  hoogte,  als  zij  eene  trom  horen  (* ),  en 
deze  hunne  natuurlijke  neiging  van  het  bovendeel  huns  lijfs  inde  hoogte  te  heffen 
en  eenige  draijingen  te  maken ,   noemt  men  danffen.  Even  zo  gemaklijk  is 

het 

[(*)  Zie  shaws  II.  D.  bl.  i74.] 
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het  napen  te  léren  danflen.  Een  Kapitein  in  dienft 
 der  engelfche  ooRïndifche 

maatfchappijë,  verzékerde  mij,  dat  hij  op  de  k
uil  van  Coromandel  groote  en 

pragtige  pagoden  gezien  had,  in  welken  
aapen  woonden ,   zonder  door  de  hei- 

denfche  inwoners  gefioord  te  worden;  dat  hij  eeni
ge  maaien  zijne  tamboers  méde 

genomen  had  naar  deze  oude  door  menfchen  verl
atene  tempels,  en  dat  onder 

eenige  honderd  aapen  zomtijds  de  moeders  met 
 haare  kinders  op  de  armen  uit 

hunne  holen  te  voorfchijn  gekomen  waren 
,   en  gcdanft  hadden.  Doordien  de 

lange  ooRerfchc  kléding  zig  niet  wél  voor  e
enen  aap  fchikt,  daar  hij  mecRens 

op  zijne  vier  voeten  loopt,  zo  kleed  men  
in  Egipte  de  aapen,  die  tot  het  dans- 

fen  afgeregt  zijn ,   dikwils  naar  de  europifche  wijze. 
 Dit  geeft  den  gemeenen 

Mohammedaan  aanleiding,  om  ons  bij  deze  dieren  te  vergeli
jken,  vooral  wan- 

neer hij  eenen  wél  opgefchikten  Europeer  met  blooten  
hoofde  en  eenen  horizon- 

taal hangenden  dégen  ziet,  die  hem,  gelijk  den  aapen  de  i
laert,  agter  tulFchen 

de  kléderen  uitfteckt. 

Indien  het  europifch  gemeen  mogelijk  van  matroozen  
of  andere  gemeene  lie- 

lieden ,   die  eenige  jaaren  als  gevangenen  in  Barbarijë  doorgebragt  heb
ben ,   een 

al  te  flegt  denkbeeld  van  het  gedrag  der  Mohammed
aanen  omtrent  de  ChiiRenen- 

in  ’t  gemeen,  bekomt,  zo  ontmoet  men  in  
Egipte  ook  lieden  die  niet  minder 

van  de  wreedheid  der  Europeëren  wéten  te
  verhalen.  Hiervan  zal  ik  alleen  ter 

loops  aanmerken ,   dat  ik  te  Kahira  verfcheidene  maaien  een’  menfe
h  aangetrof- 

fen heb,  die  zig  op  de  volle  ftraat  neêrzettede,  zijne  groote  kéte
n  vertoonde, 

Waarméde  hij  te  Malta  beladen  was  geweeft ,   en  met  eene  klagende  Rem  zijnen 

landslieden  al  zingende  verhaalde,  hetgeen  hi
j  aldaar  in  zijne  flavernije  geleden 

had,  bijvoorb.  dat  hij  bij  dag  de  zwijn
en  had  moeten  hoeden,  en  dat  men  

hem 

des  nagts  met  de  zwijnen  in  éénen  Ral  
gedréven  had,  enz.  Verflandige  Mo- 

hammedaanen aanfchomvden  deze  bédelaarijë  met  onge
noegen.  Doch  er  verza- 

melde zig  gemeenlijk  een  groot  aantal  gemeen  volk
  rondom  hem ,   en  dezen  wier- 

den  zo  bewogen ,   datze  niet  alleen  rijklijk  aalmoeiTen  uitdeelden ,   maar  ook  veele 

vloek  -   en  fcheldwoorden  over  de  gewaande  europifche  ba
rbaaren  uitbraakten.- 

OUD. 
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E   G   I   P   T   E. 

V4"  de  egiptifche  oudheden  valt  niets  zo  zeer  in  het  oog,  als  de  PirmkJn, waarvan  de  eerften  fchuin  tégenover  Kahira,  naamlijlc  aan  de  weftzijde 
tan  den  Nijl,  en  op  den  eerften  heuvel  aan  deze  zijde  van  den  vloed  liggen. Geen  luiropeer ,   die  tot  Kalura  gekomen  is ,   zal  Egipte  gaern  verlaten,  zon- der deze  verbazende  werken  van  nabij  befchouwd  te  hebben.  Zij  zijn  dlaröm 
reeds  door  veele  reders  omftandig  befchréven  (•),  doch  het  zal  mogelijk  Z oveitollig  zijn ,   indien  ik  mijne  waarnemingen  ook  hier  ter  neêrfleile. 

Poen  ik  de  piramieden  voor  de  eerftemaal  wilde  gaan  zien,  reed  ik  met  de 
Europeers,  welken  zig  te  Kdhira  ophielden ,   en  te  Dsjife  een  zomerverblijf  had- en,  op  c   jagt,  en  kwam  tot  aan  eene  brug  over  eenen  aanmerklijken  tak  des 
Nijls  op  den  weg  tuflchen  Dsjife  en  de  piramieden.  Van  hier  jjfc  het  gant! fche  gezelichap  weêr  terug,  alléén  de  heer  forskül  befloot,  mij  tot  naar  de  pi- ïamieden  te  veizellen.  Wij  beiden  namen  twee  Bedouinen  tot  leidslieden,  waar- aan  w*  geen  ondcxc  kennis  iiaüdeu,  üan  aat  wij  ze  bij  de  gemelde  brug  aantrof- fen.  Zij  waren  te  paerd,  en  wij  réden  zeer  demoedig  op  ézels.  Ik  had  miin astrolabium  mee  genomen ,   om  er  bij  gelégenheid  gebruik  van  temaken  Zo 
dn  wij  tot  den  voet  des  heuvels  gekomen  waren,  waarop  d“  "mi  Jeu liggen,  namik  eene  grondlijn  a.  b.  van  203  voet.  (figuur  D   OD  dVvTfn 
li  het  eerftc  ftandpunt  vond  ik  den  horizontaal -hoek  tuflchen  de  gronclliin  en den  noordooftUjken  hoek  der  piramiede ,   uaamlijk  d.  a.  b.  3 f   20'  en  den  verti- 
“•  *   f‘  ƒ   34  •   -0;  hoeS  *   b-  “■  to  het  ander  ftandpunt  was  i4I- 30'  en  de  hoek  d.  b.  c.  i°  q6'  Rprriirn.->f      4 V   ,   ,   .   ó   '   iSer<-kent  men  nu  in  den  triangel  d.  a.  b.  de lijn  a.  d.  en  verder  in  den  triangel  d.  a   c   de  Hin  J   •   , .   j   ,   , ,   ,   b   .   r.  ac  lijn  d.  c. ,   zo  vind  men  de  boos- 

te der  grondvlakte  van  de  eerfte  nimmiMo  i   ,   ,   .   .   ö c   ,   piramiede  boven  den  horizont  des  werktuiss 
J7°  voet.  Stelt  men  nu ,   dat  miin  werk mia  mirn  i   •   ,   culg j   i   werktuig  milichien  30  voet  hooger  gcwecfc  zij, 

dan 

(*)  [Zie  shaws  II.  d.  bl.  1 26.  c.  v.j 
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dan  de  oever  des  Nijls ,   dan  is  de  grondvlakte  der  eerfle  piramiede  omtrent  200 

voet  hooger  dan  de  oever  van  dezen  vloed. 

Het  zou  hier  gemaklijk  gcweeft  zijn,  ook  de  hoogte  der  piramiede  te  bepa- 

len, indien  ik  maar  in  een  ftandpnnt  de  hoogte  haarer  Ipitze  had  kunnen  némen. 

Maar  wij  zagen  een’  Arabier  in  vollen  galop  op  ons  afkomen ,   en  wij ,   die  nog 

niet  gewend  waren ,   met  zwervende  Arabiers  omtegaan ,   oordeelden  het  raad- 

zaam, het  werktuig  intepakken.  Deze  Arabier  was  de  zoon  eens  Schechs,  en, 

zo  liet  fcheen ,   aanzienlij  kei*  dan  onze  beide  leidslieden.  Hij  vraagde  zeer  be- 

leefd ,   waarom  wij  ons  gantfch  alléén  in  dezen  afgelégen’  oord  bevonden  ?   en 

hierop  antwoord  bekomen  hebbende ;   bood  bij  zig  aan ,   ons  bij  de  piramieden  , 

en  overal,  waar  wij  maar  heen  wilden,  te  geleiden.  Wij  bedankten  hem  voor 

zijne  aanbieding,  wijl  wij  niet  meenden  meer  leidslieden  nodig  te  hebben.  Doch 

hij  wilde  bij  ons  blijven,  en  antwoordde  nu  vrij  ernitig,  dat  wij  hem  niet  zou- 

den kunnen  verbieden  met  ons  te  rijden ,   tévens  verzékerende ,   dat  hij  ons  in 

geen  ftuk  hinderlijk  wilde  zijn.  Hierop  réden  wij  verder  naar  de  piramieden. 

Als  wij  agter  eenen  kleinen  heuvel  gekomen  waren  ,   geluftte  het  dezen  jongen 

heer,  zijne  lancie  vóór  den  heer  forskül  in  de  aarde  te  ftéken,  en  hem  te 

verbieden  verder  te  gaan  zonder  hem  een  drinkgeld  te  géven.  Deze  weiger- 

de hem  iets  te  géven  of  te  beloven.  Ondertuiïchen  waren  wij ,   op  onze  ézels 

en  ongewapend ,   te  zwak ,   om  ons  tégen  den  Schech  te  verdédigen ,   voornaam- 

lijk, wijl  wij  ons  op  onze  leidslieden  niet  konden  verlaten.  Ik  reed  hierop 

fpoedig  den  heuvel  op  ,   en  riep  forskül  toe ,   dat  in  dc  vlakte  lieden  op  het 

veld  aan  den  arbeid  waren.  Zodra  de  Schech  dit  merkte,  wierd  hij  weêr  zeer 

beleefd.  Doch  wij  wilden  niet  verder  rijden ,   maar  keerden  terug  naar  een 

dorp,  omtrent  eene  halve  duitfche  mijl  van  Dsjïfe,  waarheen  de  Arabiers  ons 

beloofd  hadden  te  geleiden,  en  op  dezen  weg  was  de  jonge  Schech  zomtijds  zeer 

trots ,   évenwel  moefcen  wij  geduld  hebben.  Bij  het  affeheid  begeerde  de  jonge 

Arabier  nogmaals  dat  wij  hem  drinkgeld  zouden  géven,  en  zou  mogelijk  met 

weinig  te  vréde geweefl zijn,  doch  forskül  had  vafflijk  befloten  hem  in  het  ge- 

heel niets  te  géven.  Toen  hij  met  goedheid  niets  verkrijgen  kon ,   greep  hij  mij- 

fen  reisgenoot  naar  het  hoofd ,   en  ontnam  hem  zijnen  turban.  Mijn  vriend  ge- 

droeg zig  voortrefiijk  in  dit  geval.  Hij  hield  zig  zeer  bedaard ,   en  zeide  tégen 

de  beide  andere  Arabiers:  ,,  Gij  Bedouinen,  men  meent  in  ons  land,  dat  de 

Cc  55  Fran- 
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>,  Franken  onder  uwe  befcherming  altijd  zéker  zijn.  Ik  heb  mij  onder  de  uwe 
,»  begeven.  Indien  gijl.  dus  toeftaat,  dat  een  uwer  bekenden  mij  berooft ,   zal  ik 

s» 
mijnen  landslieden  er  van  verwittigen ,   dat  bij  ui.  noch  trouw  noch  geloof  te 

»>  vinden  is”.  Hierdoor  wierd  de  eergierigheid  der  beide  Arabieren  zo  gaande, dat  zij  den  derden  noodzaakten ,   den  turban  op  ftaande  voet  weêrtegéven.  Toen 
wendde  de  jonge  Schech  zig  naar  mij,  maar  ik  wilde  hem  ook  niets  géven.  Hij 
greep  daarop  naar  mijn  aftrolabium ,   hetwelk  ik  vóór  mij  op  den  ézel  hield  Ik 

was  zo  bedaard  niet  als  de  heer  forskül  geweeft  was  ,   maar  greep  zijn’  groo- 
ten  doek,  welken  hij  om  zijn  lijf  gewonden  had,  en,  wijl  hij  zijn  paerd  in  de 
zijde  ffiet  zonder  den  teugel  valt  te  houden,  ging  het  dóór,  en  de  Arabier  viel 
ter  aarde.  Dit  had  mij  in  groot  gevaar  kunnen  brengen;  want  de  jonge  heer 
hield  het  voor  zulk  een’  grooten  hoon ,   dat  hij ,   in  tegenwoordigheid  van  veele boeren,  die  zig  allengs  rondom  ons  verzameld  hadden,  door  eenen  Chriftenvan 
zijn  paerd  geworpen  was ,   dat  hij  aanllonds  eene  zijner  piltoolen  haalde ,   en  het 
mij  op  de  borfl  zettede.  Ik  wil  wel  bekennen,  dat  ik  in  den  eerlten  opflag  ge- 

loofde weg  te  zijn.  Doch  het  geweer  was  waarfchijnlijk  niet  geladen.  De  an- 
dere Arabiers  zogten  hem  tot  bedaren  te  brengen,  en  ik  bevredigde  hem  ten 

laatllen  volkomen  met  een  halven  Ipéciedaalder.  Bij  onze  terugkomlt  naar  Dsji- 
fe  wierden  wij  uitgelachen.  Men  had  het  ons  van  te  voren  gezegd  dat  wij  ons 
op  de  Bcdouinen niet  konden  verlaten ,   ja  dat  wij  zelfs  geplunderd  zouden  wor- 
den.  Doch,  hadden  wijden  jongen  Schech,  ten  «aften  maar  iets  beloofd,  zo geloof  ik  zckei ,   dat  wij  deze  reis  naar  de  piramieden  met  alle  zekerheid  zouden 
hebben  kunnen  doen.  De  Arabiers  zijn  zo  vreeslijk  niet,  als  wij  Europeërs 
hen  gemeenlijk  vinden,  voor  dat  wij  hunne  wijze  van  denken  kennen,  en  hun- ne taal  fpréken  kunnen. 

„   0vER  den.hiervoar  gemelden  tak  des  Nijls  tuflehen  Dsjife  en  de  piramieden 
zijn  twee  fraije  bruggen,  de  ééne  60,  de  andere  50  dubbelde  fchréden lang.  El- 

ke brug  heeft  10  boogen,  doch  9   daarvan  waren  of  tendeele  met  aarde  geflopt, 
of  er  was  een  muur  vóór  tot  zékere  hoogte,  opdat  het  water  bij  het  wafTen 
'an  den  NijMuet  te  fchielijk  doordringen,  en,  wanneer  het  tot  op  de  bepaalde 
oogte  gevallen  is,  niet  verder  terug  wijken  zoude.  Aan  beide  zijden  en  tus- 

fenen  de  bruggen  is  een  dam  van  bij  de  1500  dubbelde  fchréden  lang,  ten  deele 
van  gebrande ,   en  ten  deele  van  gehouwene  fleenen  opgemetzeld.  Dit  fchijnt 

een 

/ 
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een  werk  der  Mohammedaanen  te  zijn.  Ten  minften  is  het  door  hun  ver- 

nieuwd; want  men  ziet  aan  de  bruggen  groote  opfchriften  met  nieuwe  arabifche 

letters.  Digt  bij  Dsjife  zag  ik  nog  twee  bruggen ,   de  ééne  van  5   >   de  andere 

van  3   boogen ,   en  aan  beiden  arabifche  opfchriften  (*. ) 

(*)  in  den  tijd  dat  wij  in  Egipte  waren,  leefde  de  heer  van  h
aven  nog,  wiens  werk  heteï- 

genlijk  tras  de  gefchiedniffen  en  de  taaien  dezer  landen  te  onderzoeken.  Ik 
 bemoeide  mij  derhat- 

Ven  niet  met  de  arabifche  opfehiïfcen,  waar  van  men  er  hier  zeer  veelen  vind,  en  waar  doo
r  de 

gefchiednis  van  Egipte  nog  veel  opgehelderd  kan  worden;  ik  copiëerde  alleen  beeldfcbriften; 

tvant  hiertoe  wierd  tékening  vcrëifcht,  en  hierïn  had  de  heer  van  haven  zig  niet  geoefend. 

Deze  mijn  reisgenoot  vond  op  eene  der  bruggen  digt  bij  Dsjrte  het  volgend  opfchrift:
 

b^LAjA'S  <>=»■!  ̂ >^5 

1087  <J c/  *   -   •   O-?'  ̂ ">4  pkxtf 

Men  ziet  hieiüit  dus ,   dat  deze  briig  in  het  jaar  ic87  der  hedsjera  of  1676  der  chriften  tijdré- 

keninge  door  eenen  hossein  Pafcha  gebouwd  wierd.  Dit  opfebrift  fchrcef  mijn  reisgeno
ot  eigen- 

handig af.  Hij  deed  naderhand  in  gezelfchap  van  een’  geleerden  u
it  Kahira  eene  reis  naar  da 

groote  bruggen  digt  bij  de  piramieden,  en  liet  aldaar  de  volg
ende  opfchriften  in  zijne  tégenwoor- 

‘hgheid  affchrijven.  1)  Aan  de  ooitzijdc  der  groote  
buig  digt  bij  de  puamteden ; 

CSLp’-A-s  y>)  ̂    l'  (yUahJ)  bYr 

iXxj  ïoUjUj  sA*-  lJo  ̂    cJ^  fci'-bW» 

De  heer  reiske,  wien  ik  al  deze  affebrifce
n  toegezonden  heb,  meent,  dat  in  den  laa

tften  ré- 

gel  saUaUj  0^  dat  is  880  ftaan  m°et;  Want  KAIDBEY’  
diC  dG  bn,g  heeftd0Cnb°UWen’ 

kwam  872  tot  de  rëgéring,  en  overleed  po
r.  O   Aan  de  weftzijde  dezer  brugg’; 

O-?  0^=.^  ^431  ̂    (yLLLJï 

^   <J>  t>^°l  s <=&tf 

J'Asl  0-*  ïoU sawj 

Aan  de  andere  brug  deed  de  heer  van  haven  het  volgende  opfchrift  affchrijven.  De  heer 

Dr.  reiske  vind  er  veele  fouten  en  tégenftrijdigheden  in,  die  dus  mogelijk  door  den  af
fchnjver 

fcullen  veroorzaakt  zijn.  Doch,  zegt  hij ,   men  ziet  er  zo  veel  uit ,   dat  deze  brug  van  10 boogen 

Op  bevel  des  Sultans  kaidbey,  opperbevelhebber  van  het  krijgsvolk,  in  20
  dagen  is  verbéterd 

C   c   2   ge- 
I 
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Naderhand  reisden  wij  nog  eens  in  gezelfchap  van  verfcheidene  kooplieden 
naar  de  piramieden.  De  heer  meynard,  een  franfch  koopman,  die  reeds  vee* 
lejaarenm  Egipte,  en  dikwils  bij  de  piramieden  was  ge  weeft,  was  onze  ^lei- 

der en  bezorgde  ons  alle  zekerheid,  die  wij  verwagten  konden.  Doch  één  uit 
«ns  gezelfchap  wieid  geplunderd.  Deze  was  een  onlangs  aangekomen  Italiaan. 
nder  onze  vcele  arabifche  bedienden  en  ezeldrijvers  hadden  zig  bij  de  piramie- 

deri  ook  veele  Arabiers  uit  de  dorpen ,   en  eenige  Bedouinen ,   die  zig  in  dezen  oord 
ophouden ,   gemengd.  Toen  wij  ons  uitkleedden  om  in  de  piramieden  te  -aan , 
gaf  een  ieder  zijne  klederen  ter  bewaringe  aan  zijnen  eigenen,  ofeenen  bekenden 
bedienden :   doch  de  Italiaan  had  de  zijnen  den  eerften  dienft  willigen  Arabie^r- 
gegeven,  en  deze  had  er  zigmeé  weggepakt.  Bovendien  miftte  bij  ons  vertrek 
de  een  nog  een’  pantoffel ,   de  ander  eene  piftool ,   enz.  Ik  had  egter  daarom  nog geen  grond  om  de  Arabiers  in  ’t  gemeen  rovers  te  noemen,  fchoon  andere  rei* 
zigeis  moge  ijk  met  meer  oorzaak  gehad  hebben  om  hup  zulk  eenen  naamte  gé- v   en.  ij  u   en  verder  niets ,   dan  hetgeen  bij  eenen  oproer  van  het  europifch 
gemeen  ook  wel  plaats  heeft.  De  heer  baurenfeind  tékende  bij  deze  gelégen- heid  de  kléding  der  Arabieren  van  dit  geweeft  op  de  XXIX  tafel. 

Op  deze  reis  was  mijn  voornaamfte  oogmerk,  de  hoogte  der  beide  m-nnte 

'S*?  <^Ui  oLkUD  (/JU'  bV,* 

vier geworden :   .   dat  men  den  bouw  den  2den  der  maand  Dühadsj  883  begonnen 
na,^  n<.amlijk  den  2den  van  Moharrem  884  de  brug  ingewijd,  geopend, 7eröorlofd  hebbe,  om  er  over  te  gaan. 

>   en  30  dagen  daar- in eenen  iedere» 
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vier  zijden  ligt  een  groote  heuvel  van  puin  en  zand,  hetwelk  van  tijd  tot  
tijd  af- 

gevallen, of  door  den  wind  agter  dezelven  te  zamen  gewaaid  is.  Bij  de  hoeken 

dezer  piramieden  ziet  men  nog  de  bloote  rots  waarop  zij  gebouwd  zijn;  want 

hier  is  de  wind  zo  fterk ,   dat  hij  het  fijne  zand  voortdrijft,  en  de  puin  welke 

van  tijd  tot  tijd  van  de  piramieden  afvalt,  kan  tot  hier  niet  kome
n.  Om  dus  de 

hoogte  van  ééne  dezer  piramieden  te  méten ,   zou  het  het  gemaklijkft  zijn ,   den 

hoek  te  némen ,   welken  de  top  derzclve  op  eenen  hoek  (of  veeleer  op  d
en  ver- 

lengden hoek;  want  onder  bij  den  hoek  kan  men  de  bovenfte  fpitze  n
iet  zien)  met 

den  gezigtëinder  maakt ,   en  de  zijden  in  eene  parallele  verwijdering  te  méten. 

Doch  wanneer  men  maar  weinig  tijds  heeft,  om  zulke  verbazende  gebouwen  te 

befchouwcn ,   cn  door  lieden  omringd  is ,   die  men  voor  rovers  aaiiziet ,   verkiert 

men  niet  altoos  den  kortften  en  zékerften  weg ,   en  daarom  is  mijne  méting 

niet  zo  nauwkeurig  als  ik  wel  wenfchte.  Ik  heb  de  zijden  der  piramieden  enkel 

dooi-  fchréden  gemeten,  en  daarbij  heb  ik  gefteld,  dat  de  lijn  a.  b.  (figuur E   op 

de  V   tafel)  tuflehen  de  digfte  hoeken  der  beide  piramieden ,   met  die  van  den 

hoek  tot  aan  het  middenpunt  der  grondvlakte  van  dezclven  (a.  m. ,   b.  I.)  eenereg- 

te  lijn  maakt,  daar  nogthans  dezelve  een  weinig  afwijkt. 
 Bij  dit  alles  is  mijne 

méting  niet  ten  eenemaaie  onbruikbaar,  ik  zal  dcrhal
vcn  dezelve  alhier  plaats 

géven. 

Ik  vond  de  lijn  a.  b. ,   of  den  afrtand  der  digfte  hoeken  van  de  beide  grootfte  pira- 

mieden ,   door  middel  van  een  meetfnoer ,   welk  ik  te  dien  einde  van  te  voren  ge- 

niéten en  afgedeeld  had,  565  voet.  De  vertikaal-hoek  b.  
a.  c.  was  3   10  cn  dc 

hoogte  van  het  werktuig  3   voet.  Indien  
men  nu  in  den  triangel  b.  a.  c.  de 

lijn  b.  c.  zoekt,  zo  zal  men  dezelve  34  voet  
bevinden,  dat  is,  de  grondvlakte 

der  tweede  piramiede  is  34  voet  hooger  dan  
de  grondvlakte,  waarop  de  eerfte 

piramiede  gebouwd  is. 

Verders,  de  breedte  van  de  noordlijkc  zijde  der  tweede  piramiede ,   of  de  lijn 

b.  k.  is  ruim  141  dubbelde  fchréden ,   of  705  voet.  Hierüit  word  nu  ook  de 

lijn  b.  I ,   of  de  afrtand  van  den  hoek  der  piramiede  van  haar  middenpunt  be- 

kend, indien  men  naamlijk  fielt ,   dat  alle  vier  de  zijden  der  piramiede  éven 

lang  zijn,  en  men  kan  uit  de  genomene  hoogte  haarer  fpitze  bij  den  hoek  der 

eerfte,  de  hoogte  der  tweede  piramiede  vinden.  Volgens  mijne  méting  is  b.  k. , 

70 5   voet,  en  dus  b.  L, 498  voet,  a.  c.  naamlijk  de  geréduceerde  grondlijn  
a,b.y 

Cc  3   562.. 
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562  voet.  Dc  hoek  d.  a.  c.  240  6'.  a.  I. ,   1060  voet.  d.  n.  of  de  hoogte  van 
de  fpits  der  tweede  piramiede  boven  den  horizont  der  cerfte  piramiede  477  voet. 

Doch,  volgens  het  voorgaande,  ligt  de  tweede  piramiede  34  voet  hooger  dan 

de  eerile ,   en  de  hoogte  der  tweede  piramiede  is  dus  naar  deze  meting  443 
voet. 

De  breedte  van  de  zuidlijke  zijde  der  eerile  piramiede ,   of  de  lijn  a.  i.  is  ruim  142 

dubbelde  fchréden,  of  omtrent  710  voet.  Alzo  is  a.  m,  50a  voet,  of,  wijlde 

fpitze  aan  deze  piramiede  ontbreekt ,   omtrent  500  voet.  c.  a.  is ,   doordien  ik 

het  aftrolabium  niet  digt  aan  den  hoek  b.  Hellen  kon ,   maar  561  voet.  De  hoek 

e.  b.fy  20°.  48/.,  en  b.  w,  1061  voet.  Alzo  is  e,  ƒ,  of  de  hoogte  van  dc  fpit- 
ze  der  eerile  piramiede  boven  den  horizont  van  het  werktuig,  403  voet.  Maar 

nu  is  b.  c.  of  de  hoogte  van  het  werktuig  boven  de  grondvlakte  der  eerftc  pi- 

ramiede, volgens  het  voorgaande,  37  voet,  en  dus  de  geheele  hoogte  der  eer- 

He  piramiede  440  voet.  Vermids  nu  de  heuvel ,   waarop  deze  piramiede  Haat , 

volgens  het  voorgaande  ook  omtrent  200  voet  hoog  is ;   zo  is  de  boven  He  fpitze 

dezer  piramiede  ongeveer  640  voet  boven  de  oppervlakte  van  den  Nijl.  In  al  de 

befchrijvingen  van  Egipte,  zo  wel  in  de  ouden  als  in  de  laateren,  is  dc  hoogte 

van  de  eerile  piramiede  aangetekend ;   ik  vind  egter  niet ,   dat  iemand  dezelve 

voor  zo  laag  gehouden  of  opgegéven  hebbe,  als  zij  het  volgens  mijne  métingis. 
Dc  méting  van  anderen,  en  bijzonder  die  van  den  geleerden  greaves,  had  mij 
dus  moeten  affchrikken ,   mijne  eigene  bekend  te  maken  (*).  Doch ,   fchoon  ik 

geen  gelegenheid  had,  om  dc  hoogte  op  het  nauwkeurigfte  te  bepalen,  heb  ik 

évenwel  liever  datgeen  willen  aantékenen,  wat  ik  door  mijne  méting  bekomen 

heb ,   dan  een  geheel  regifler  van  de  hoogte  der  piramiede  affchrijven ,   zo  als  zij 

van  andere  reizigers  opgegéven  is  (f). 

Van 

(*)  Mifcülaneous  Works  of  Mr.  john  greaves  Vol.  I.  p.  94.  Vol.  II.  p.  392. 

(t)  Nadat  ik  het  boven/laande  gefchréven  heb,  lees  ik  in  de  Defifiption  des  plaines  d'Heliopo • 

lis  et  Mempbis  par  Monfr.  foürmont  p.  234.  Mylord  ciiarlemont  ,   qui  vini  en  Egypte  dam  le 

tems  que  j’y  étois ,   me  dit  en  avoir  mejurè  la  hanteur  perpendiculaire ;   et  m’ajjura  qu’elle  ( la  premiers 

Pyramide )   n'étoic  que  de  444  pieds.  Deze  méting  komt  dus  zeer  nauwkeurig  met  de  mijne  over- 
een. Zie,  verder,  shaws  ii.  D.  b!.  126.  e.  v.j 
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Van  den  Sphinx  is  reeds  veel  onder  het  zand  bedolven.  Ik  bevond  de  hoog- 

te der  kinn’  10  voet  6   duim,  en  de  lengte  van  den  kop  17  voet.  Dus  de  hoog- 

te van  den  kop  en  den  hals,  boven  het  zand,  27  voet  6   duim. 

De  fteenen ,   waarvan  de  beide  groote  piramicden  gebouwd  zijn,  zijn  van  de 

rots  waarop  dczelven  Haan  niet  vcrfcheiden ,   maar  alles  is  een  weeke  kalkfteen. 

Alzo  is  er  geen  twijfel,  dat  men  de  fteenen  tot  deze  piramieden  in  de  nabijhe
id, 

en  miffchien  rondom  den  fphinx  genomen  hebbe ;   want  deze  fchijnt 
 geheellijk 

uit  de  rots  gehouwen  te  zijn  ,   en  de  rots  om  de  tweede  piramiede
  is  niet  alleen 

gelijk  gemaakt ,   maar  men  heeft  ook  een  gedeelte  daarvan  tot  de  piramiede  zelve 

laten  ftaan.  Om  den  verbazenden  arbeid  en  de  groote  kollen,  welken  men  tot 

deze  gebouwen  ,   of  tot  de  van  gehouwen’ fteenen  gebouwde  bergen  heeft  moeten 

aanwenden,  nog  te  vergroten,  hebben  eenigen  gemeend ,   dat  zij  met  marmer 

Dekleed ,   ja  zelfs  paul  lucas  verzekert  ons ,   dat  zij  met  tras  overdekt  geweeft 

zijn.  Doch  dit  is  ten  minften  van  de  tweede  piramiede  niet  waar.  Nog  tegen- 

woordig ziet  men  boven  om  de  fpits  van  dit  gebouw  een  taamlijk  gedeelte  van 

het  dek  (*),  en  fchoon  dit  van  verre,  voornaamlijk  als  er  de  zon  op  fchijnt, 

nog  glad,  en  van  eenen  harden  Heen  fchijnt  te  zijn,  is  het  
egter  van denzelfden 

wecken  kalkfteen ,   waarvan  het  overige  der  piramiede  gebouwd  is.  Ik  ben ,   al- 

léén om  dit  te  onderzoeken,  tot  aan  het  dek  dezer  piramiede  geklommen,  en 

heb  er  Hukken  van  mee  terug  gebragt,  eene  moeite  die  misfehien  nog  geen  Eu- 

ropeer genomen  heeft,  wijl  de  reizigers  gemeenlijk  maar  de  eerfte  piramiede  be- 

klimmen, en  de  tweede  niet  plegen  te  agten,  wijl  zij  niet  tot  aan  derzelver 

fpitze  kunnen  komen.  Dc  laatlle  arbeid  des  bouwmeefters  
aan  deze  gebouwen, 

fchijnt  geweeft  te  zijn,  al  de  fteenen  die  eenigzins  
uitftaken ,   aftehakken,  en. 

dus  dc  vier  zijden  van  de  fpits  tot  op  den  grond  volkome
n  gelijk  te  maken.  Het 

gladde  dek  was  alzo  béter  beffend  tégen  den  tijd,  dan
  wanneer  de  fteenen  uit- 

waard  trapswijs  over  malkanderen  lagen.  OndertufTchen  is  ook  het  grootfte  ge- 

deelte van  het  dek  dezer  piramiede  verweerd  en  afgebrokkeld,  of  door  den 

wind  weggerukt.  Hierüit  kan  men  belluiten,  dat  ook  de  piramieden  eens  enkel door 

(.*)  Noruins  Voyage  d’Egyptc  Tdbt  4.2.  45. 
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door  den  tijd  zullen  verwoeft  worden.  Doch  tot  de  gantfchlijke  vernietiging 

van  deze  verbazende  werken  worden  nogveele  duizend  jaaren  verëifcht,  indien 

ze  alleen  den  tijd  overgelaten  word.  En  waarom  zouden  de  Egiptenaars  zig  de 

moeite  géven,  de  fteenen  boven  van  de  groote  piramieden  te  halen,  daar  zij  ze 

veel  geraakiijker  uit  den  berg  Mokatlam ,   of  uit  de  heuvels ,   waarop  de  piramie- 

den Haan ,   bekomen  kunnen  ?   Op  de  eerfte  piramiedc  vond  ik  geen  blijken  meer 

van  een  dek.  Mogelijk  wijlze  eenige  euwen  -ouder  is,  of  wijl  de  fteen ,   waar- 

uitze  beftaat,  weeker,  en  dus  meer  verweerd  is,  dan  het  bovenfte  gedeelte  der 

tweede  piramiedc.  Ondertuflchen  fchijnt  het,  dat  het  oogmerk  der  bouwmee- 

fteren  niet  geweefc  zij,  dat  men  op  deze  gebouwen  klimmen  zoude;  want  de 

trappen  zijn  zo  min  aan  deze  als  aan  de  andere  piramiede  éven  hoog,  en  indien 

iemand  de  moeite  wilde  némen  op  verfcheidene  plaatzen  opteklimmen ,   zou  hij 

zekerlijk  niet  overal  évenveel  trappen  ontmoeten. 

Brj  de  derde  piramiede,  welke  insgelijks  van  kalkfteen  gebouwd  is,  ligt  nog 

eene  ménigte  granitfteen.  Hierüit  zou  men  vermoeden  kunnen ,   dat  dezelve  eer- 

tijds ten  deele  met  dezen  fteen  bedekt  geweeft  zij ,   gelijk  de  oude  gefchicdfchrij- 

vers  aangemerkt  hebben.  Ik  heb  egter  in  den  korten  tijd ,   die  mij  overig  was 

om  dit  gebouw  te  zien,  geen  bewijs  kunnen  vinden,  dat  maar  ééne  eenige  laag 

van  de  buitenfte  fteenen  geheel  van  granit  geweeft  zij.  Doch  hier  en  daar  heb 

ik  tuüchen  de  kalkfteenen  ook  groote  granitfteenen  gezien,  en  dezen  waren  niet 

fchuin  afgehouwen,  gelijk  het  dek  op  de  tweede  piramiede.  Ik  weetniet,  of 

mogelijk  op  deze  nog  oude  egiptifche  opfchriften  zouden  te  vinden  zijn.  Aan 

de  beide  grootfte  piramieden  heb  ik  er  geen  gezien,  ook  niet  verwagt,  wijl  de 

buitenfte  fteenen,  wie  weet  hoe  veel  voet  dik,  niet  meer  aanwézig  zijn. 

Verders  ben  ik  ook  op  de  cerfte  piramiede  geklommen,  om  van  daarnet  fraai 

gezigt  in  oogenfehijn  te  némen,  hetwelk  reeds  zo  dikwils  befchréven  is.  Ik 

ging  ook  in  dezeive  en  zag  hetgeen  veele  anderen  deels  zelven  daarvan  aangete- 

kend, deels  van  hunne  voorgangers  afgefchréven  hebben.  Doch  ik  had  het  ge- 

luk niet,  eene  tot  héden  toe  nog  onbekende  kamer  te  vinden ,   welke  na  ons 

vertrek  door  eenen  heer  davison,  die  met  den  heer  montague  in  Egipte  was, 

ontdekt  is.  Dit  ftrekt  mijner  opmerkzaamheid  niet  tot  eere.  Doch  daar  de 

heer  maillet  ,   die  zig  beroemt  meer  dan  4 o   maal  in  deze  piramiede  geweeft  te 

zijn 
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zijn  (*),  dezelve  niet  gezien  heeft,  zo  zal  men  het  ook  mijtoegé
ven  kunnen, 

wanneer  ik  hier  geen  onbekende  kamer  meer  verwagt,  maar  mij  bemoei
d  heb, 

andere  waarnemingen  te  maken.  De  gemelde  kamer,  gelijkze  de  heer  me
ynard 

mij  befchrévcn  heeft,  is  boven  de  bekende  grootc  kamer  in  dewelk
e  de  kift 

ftaat.  Zij  is  van  dezelfde  grootte,  maar  niet  zo  hoog,  en  de  ingang  tot  d
ezel- 

ve is  bij  de  30  voet  hoog  boven  de  fchuinte  die  naar  de  beken
de  kamer  leid. 

In  den  kalkfteen ,   waaruit  de  piramieden  beftaan ,   zo  wel  als  in  de  1   ots  waar- 

op zij  gebouwd  zijn,  vind  men  eene  foort  van  verfteeni
ng  omtrent  ter  grootte 

Van  een’  ducaat,  doch  veel  dikker,  welke  de  Arabiers  Fadda  ab
u  el  ham ,   of 

fphinx-penningen ,   noemen,  insgelijks  zeer  veele  kleinelinzenvormige  verftee- 

ningen  ,   welken  fchijnen  van  denzelfden  aart  te  zijn ,   als  de  kleine  Helices, 
 waar- 

van ik  er  verfcheiden’  teBukir,  en  dus  op  deegiptifche  kuft  verzameld  heb.  Van 

deze  kleine  verfteeningen  had  men  strabo  verhaald ,   dat  zij  van  de  op  de  aarde 

gevallene  brokken  fpijze  der  lieden ,   welken  aan  de  piramieden  gearbeid  hebben, 

ontftaan  waren  (|).  Maar  men  vind  dergelijken  ook  ménïgvuldig  in  de  rots, 

Waarüit  de  berg  Mokdttam  bij  Kahira  beftaat.  Zo  merkt  granger
  ook  aan , 

dat  de  rots  bij  Schcch  Harde  in  Oppercgipte  vol  van  k
leine  linzenvormige  ver- 

lleeningen  is.  Waarfchijnlijk  beftaan  dus  alle  rotzen  in  Egi
pte  tot  op  eene  zé- 

kere poolshoogte,  uit  deze  foort  van  verftooningen;  want  dat 
 dc  rotzen  in  het 

oppergedcelte  dezes  lands  een  granit  zijn ,   is  uit  reisbefchrijvingen  beken
d.  Dit 

kan  aanleiding  géven  tot  betragtingen  over  de  oudheid  van  Egipte.  Want,  hoe
 

veele  jaaren  wierden  er  niet  vercifcht  voordat  eene  zo  
groote  menigte  kleine  Hak- 

ken geboren  wierd  en  weer  ftorf,  eer  deze  bergen  hun
ne  hoogten  beieikten? 

6   Hoe 

(*)  Defcriptionde  l'Egypte ,   Tom •   I-  P-  325- 

(f)  Sed  mum  de  miris  rebus  a   nobis  in  Pyramidibus  viftm,  haudquaquam  pratereundum  ejl. 

Jccrvi  quidam  lapidum  frujiulis  doiando  detritts  ante  Pyramides  jactnt ,   in  bis  lapilli  £ƒ  forma  es* 

magnitudine  lentis  inveniuntur,  quidam  ut  hordei  grana ,   qua  femi  decorticata,  eminent.  Narrant 

reliquias  ciborum,  qui  operariit  datifuerant,  in  lapidem  induruijje :   quod  quidemfatis  videtur  veri- 

fivnile.  Nam  apud  noi  collis  quidam  ejl  cbhngus ,   in  campo  fitus,  qui  tofi  calculis  in  modum  len- 

tis plenus  ejl.  Ik  zal  hier  in  ’t  voorbijgaan  aanmerken ,   dat  ik  bij  Kaidbey  in  eenen  zandigen 

°°rd,  ook  verfteend  hout,  bijzonder  een  groot  Huk  van  den  ftam  eens  booms  dat  verfte
end 

,   gezien  heb. 

Dd 



I94  OUDHEDEN  in  EGÏP  TE. 

Hoe  veele  jaaren  waren  er  niet  nodig  tot  dat  Egipte  opdroogde,  vooral  indien 
het  water  in  de  oude  tijden  zig  zo  langzaam  van  de  kullen  verwilderd 
heeft,  als  in  de  laatPc  duizend  jaaren?  Hoe  veele  jaaren  raoeflen  er  niet  verlo- 

pen, eer  Egipte  zo  ïlcrk  bevolkt  woerd,  dat  men  in  de  gcdagtcn  kon  krijgen, 
om  de  eerde  piramiede  te  bouwen  ?   Hoe  veele  jaaren  had  men  niet  van  node 

tot  den  opbouw  van  die  menigte  groote  piramieden  ,   die  men  nog  in  Egipte  ziet, 
en  thans  wéten  wij  niet  eens  met  zekerheid,  in  welke  eeuw,  endoor  wien  de 

laatfte  gebouwd  is. 
Men  zou  in  degefchiedniflen  van  ditmerkwaerdig  land  veel  beter  bekend  zijn, 

iadien  men  de  fenriften  der  bewoneren  van  vorige  tijden  lézen  konde  5   want 
geen  land  in  de  waereld  heeft  zo  veele  gedenktekens  met  oude  fèhriften ,   als 

Egipte.  Doch  de  zorg  der  oude  inwoneren  dezes  lands  om  hunne  nafigten  in 

harde  fteenen  als  ’t  ware  voor  de  eeuwigheid  aan  te  tékenen ,   is  ons  van  weinig 
nut,  omdat  wij  dezelven  niet  verftaan.  Men  vind  onder  het  groot  aantal  van 

geleerden  in  Europa  wel  eenige  weinigen ,   die  geduld  en  bekwaamheid  hebben 

om  de  oudheden  naar  te  vorfchen ,   doch  dezen  hebben  gemeenlijk  noch  luft  noch 

gelégenlieid ,   om  ze  elders ,   dan  in  hunne  itudeerkamer  te  zoeken ,   en  mogelijk 

heeft  het  hun  nog  aan  affchriftcn  van  de  opfchriften  der  oude  Egiptenaaren  ont- 

broken. Wanneer  dus  reizigers  heu  maar  een  genoegzaam  aantal  daarvan  me- 
debrengen, zo  geloof  ik  vaftlijk,  dat  zij  er  eerlang  zeer  veelen  van  zullen 

kunnen  verklaren,  vooral  indien  degeenen,  welken  zig  daarmee  bemoeijen  wil- 
len, wél  ervaren  zijn  in  de  regte  coptifche  fpraak,  die  voor  de  aankomft  der 

Grieken  in  Egipte  gefproken  wierd;  want  dit  fchijnt  ter  verklaringe  der  beeld- 

fpraaken  noodzaaklijk  te  zijn  De  eerfte  Copten  hebben  de  fchrijftékens  hun- 
ner heidenfche  voorvaderen  waarfchijnlijk  behouden ,   zo  als  de  eerfte  moham- 

medaanfche  Arabiers  de  kufifchen.  Egipte  fchijnt  in  dien  tijd  niet  gedeeld  te 
hebben  in  het  noodlot  van  andere  landen,  die,  gelijk  dit  land  zelf  naderhand, 

door  vreemde  natiën  bedwongen  wierden,  welken  met  hunne  godsdienften , 

ook  vreemde  taaien  invoerden  (*).  Bij  zulke  gelégenlieid  wierden  de  fchriften 

der  oude  inwoneren  in  ’t  geheel  niet  geagt ,   voornaamlijk  wanneer  de  overwin- 

naars 

(*)  Beschrijving  van  Arabië  bladz.  Si. 
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naars  geloofden  bevel  van  god  te 
 hebben,  den  ouden  godsdienft  te 

 vuur  en  te 

zwaerd  uitteroeijen.  Eenige  ver
fbmdige  Grieten,  die  naar  Egipte

  kwamen, 

roemden  reeds  de  wijsheid  van  de 
 oude  inwoners  dezes  lands.  De  o

ude  Egipte. 

naars  hebben  ook  zo  veele  voortref,
 ijke  werken  en  opfchriften  nagela

ten,  dat 

men  er  thans  nog  over  verbaasd  ftaa
t.  Anders  zou  men  veeiligt  van  hun

,  ge- 

liik  van  veele  andere  heidenen  der  o
udftc  tijden ,   geloofd  hebben ,   dat  zij  zo  min 

van  fchnjftékens,  als  van  
den  waaren  god  iets  gewéten

  hadden 

Om  cenc  zo  volledige verzameUn
g  van  beeldfpraabge  fehnftente

  bekomen,  dat 

men  eene  verklaring  derzelven,
  van  de  geleerden  kon  verwagte

n,  zou  oen  rei- 

ziger  zig  lang  in  Opperëgipte  moeten 
 ophouden ,   en  aldaar  alle  vollvomene  (geen 

befchadigde)  opfchriften,  waarvan  i
k  denk  dat  er  zeer  veelen  aan  de  oud

e  tem- 

pels  te  vinden  zijn ,   affchrijven.  In  de  m
umiëngraven ,   bij  Sakdra ,   zou  hij  ook 

veel  werks  vinden.  Wie  weet ,   of  men  bet  geluk  niet  zou  hebben  in  deze 
 droo- 

ge  onderaardfche  vevblijfpïaatzen  der  doode
n,  behalven  de  mumiën  en  vaten  met 

oude  opfchriften,  nog  andere  merkwaer
digheden ,   en  zelfs  boeken  te  vinden? 

Welk  Europeer  heeft  tot  nog  toe  kunn
en  befluiten,  zig  veel  moeite  te  geven

, 

om  de  vricndichap  der  gemeene  A
rabieren  te  winnen,  enmethen 

 alles  zelve oP 

zijn  gemak  naartefpeuren  ?   Elk  haa
lt  zig  gemeenlijk  om  weêr  naar  Ka

hira  terug 

te  komen,  wanneer  hij  niet  alles,  wat 
 hij  verlangt ,   aanltonds  voor  geld  beko- 

men kan.  Dc  reizigers  fchijnen  zig  tot  hierto
e  ook  meer  om  de  figuur  en  lig" 

ging  der  'fteenen,  dan  om  de  opfchriften,
  die  men  er  op  vind,  bekommerd  te  heb- 

ben De  meeften  beklagen  zig  reeds  over 
 de  moeilijkheden,  welken  zij  gehad 

hebben,  om  maar  puinhoopen  aft
etékenen,  en  hiertoe  word  nogtha

ns  met  zo 

veel  tijd  verëifcht  als  tot  de  beeldfpraa
kige  fchriften,  waarbij  men  ook  op  eike

n 

trek  oplettend  zijn  moet,  indien  men
ze  den  naspeurenden  geleerden  als 

 nauw- 

keurige affchriften  voorleggen  wil.  De  veele  mo
eite  en  verdrietlijkheden ,   wel- 

ken men  in  Egipte  bij  dergel ijken  arbeid  te  wagten  heeft,  zou  ook 
 mij  bijna  af- 

gefchrikt  hebben  om  beeldfchriften  en  zinnebeelden  aftetékenen ,   voornaamlijk 

wijl  Kahira  de  plaats  biet  is ,   waar  men  eene  groote  menigte  derzelven 
 verwag- 

ten kan,  en  de  onderzoeking  der  oudheden  eigenlijk  mij  niet  opgedragen  was. 

Doch ,   nademaal  ik  eenc  kaart  van  deze  ftad  maakte ,   en  verfcheidene  maaien 

eenige  beeldfpraakige  opfchriften  zag,  beüoot  ik,  dezen  tot  mij
n  eigen  vermaak 

aftetékenen.  Tot  het  eerfte  opfchrift  had  ik  veel  tijd  nodig, 
 wijl  de  tékens  mij 

Dd  2   nog 
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nog  allen  onbekend  waren.  Bij  het  tweede  viel  het  mij  reeds  gemaklijker,  en 
ten  laatften  wierden  de  beeldfpraakige  tékens  mij  zo  bekend,  dat  ikze  als  een 

griekfch  of  kufifch  opfchrift  affchrijven  kon.  Ik  zal  de  beeldfpraakige  opfchrif- 
ten,  welken  ik  in  Egipte  afgefchrévcn  heb,  allen  hier  bij  voegen ,   en  twijfel  niet, 
of  men  zal  verfcheidene  daarin  voorkomende  figuuren  tot  verklaring  der  oude 
fchrijveren  met  éven  zo  veel  nut  kunnen  gebruiken ,   als  pigmoriüs  en  anderen 

de  figuuren  op  de  vermaarde  Menfa  Ifiaca  gebruikt  hebben. 

Het  grootfte  zinnebeeldig  opfchrift,  welk  ik  in  Egipte  gezien  heb,  Haat  op 
eene  groote  kift  van  zwart  granit  tégen  de  mos ké  Teilüa  bij  Kalld  elkabfch,  en 
is  op  de  XXX  tafel  afgefchreven.  pocock  heeft' de  gedaante  dezer  kift,  welke 
hij  the  f omtuin  of  treafure  noemt,  op  de  uds  tafel  van  zij ne  Defcript ion  of  the 
eafi  afgebeeld ,   en  perry  heeft  eene  dergelijke  kift  met  de  daarop  ftaande  beeld- 

fchriften  op  de  33^  tafel,  in  zijn  View  of  the  Levant  afgetékend.  De  gemelde 
ldft  is  omtrent  7   voet  lang ,   en  van  boven  breeder  dan  van  onder.  Men  kan 

daarom  vermoeden ,   dat  zij  eenen  voornaamen  Egrptenaar  tot  eene  doodkift  ge- 

diend hebbe.  Zij  ftaat  in  eene  nis.  Om  die  réden  kan  men  alleen  de  opfchrif- 

ten  aan  de  voorfte. zijde  zien,  ondertuflehen  zullen  de  andere  zijden  denklijkook 
befchréven  zijn.  Zelfs  waren  er  fchriften  van  binnen;  doch  dezen  had  men 

met  kalk  bedekt ,   omdat  de  kift  thans  tot  een’  bak  dient,  waarüit  men  het  vee 
drenkt-  Maillet  denkt  Tom.  l   pag.  245,  dat  deze  kift,  welke  hij  laf  ontam des  amoureux  (de  fontein  der  verliefden)  noemt ,   uit  eene  der  piramieden  naar 
Kahira  gebragt  is.  Maar  de  kift,  welke  men  in  degroote  piramiede  ziet,  is  van 

boven  niet  rond ,   en  men  ziet  ook  in  ’t  geheel  geen  bceldfchrift  op  dezelve.  Ik 
geloof  dus  veeleer ,   dat  de  voornaame  Egiptenaars ,   die  geen  piramiede  konden 
bekoftigen ;   of  toen  het  leeds  uit  het  gebruik  was  piramieden  te  bouwen,  zig 
in  zulke  koftbaare  kiften  hebben  laten  begraven. 

Eenige  Giieken,  die  in  Egipte  waren  als  de  geleerden  dezes  lands  de  zinne- 
beeldige fchriften  nog  konden  lézen,  hebben,  wel  de  betékenis  van  zommige  fi- 

guuren opgetékend ,   doch  ik  weet  niet ,   of  dit  ter  verklaringe  der  eigenlijke 
beeldfpraakige  fchriften  zou  kunnen  dienen.  Zij  merkten ,   gelijk  eenige  laatere 
reizigei  s ,   enkel  de  grooce  figuuren  aan ,   welken  hun  het  eerft  in  het  Gog  vielen  , 
en  dezen  behoren ,   naar  mijne  gedagten ,   in  het  geheel  niet  tot  het  fchrift  der 
oude  Egiptenaaren.  Zij  fchijnen  zinnebeelden  te  zijn,  welken  enkel  zékere 

per-
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perfooncn  of  gebeurdniffen  zullen  voordellen.  Dit  is,  geloof  ik,  uit  de  meefte 

opfcl.  iftcn ,   welken  men  thans  vind ,   volkomen  blijkbaar.  In  het  meergemelde 

opfchrift  op  de  kift  bij  Kalld  el  kabfch  ziet  men  drie  zulke  figuuren ,   en  boven 

dezelven  eenige  kleinere  tékens.  De  laatften  noem  ik  het  beeldfpraakig  fchrift, 

en  ik  vermoede,  dat  dezen  de  groote  figuuren  verklaren.  Uit  deze  tafel  bemerkt 

men  verders,  dat  de  Egiptenaars  hunne  fchrijftékens,  indien  ikze  zo  noemen 

mag,  beide  regt  en  verkeerd  gefchréven  hebben,  bijvoorbeeld  de  vo
gels  en  der- 

gelijken  welken  op  de  ééne  zijde  regts  zien,  houden  op  de  andere  zijde  den  kop 

links.  Ook  is  t   merkwaerdig,  dat  eenige  regtftandige  lijnen  malkand’ren  bijna 

gelijk  zijn,  behalven  dat  de  figuuren  op  gemelde  wijze  verkeerd  ftaan.  Men 

zou  derhalve»  fchier  vermoeden ,   dat  de  oude  Egiptenaars  verfeheidene  opfchrif- 

ten  van  denzelfden  inhoud  op  éénen  fteen  gehouwen  hebben ,   opdat  het  ééne 

leesbaar  mogt  blijven,  ingeval  het  andere  befchadigd  wierde.  Doch  ik  lévere 

den  geleerden  hier  de  afbeelding  van  de  geheele  zijde  dezer  kift,  en  laat  het  aan 

hun ,   dezelve  te  verklaren. 

Opdat  men  juift  ook  niet  denke,  dat  het  mij  niet  veel  moeite  gekoft  hebbe,, 

zo  veele  beeldichriften  te  verzamelen  als  ik  hier  lévere ,   zal  ik  kortlijk  de  zwa- 

righeden aantonen,  welken  ik  bij  de  tekening  dezer  tafel  ontmoet  heb.  Ik  oordeel- 

de zulk  eenen  arbeid  in  gezelfchap  eens  mohammedaanfehen  geleerden  op  de 

veiligfte  wijze  te  kunnen  ondernémen ,   en  reed  met  eenen  Mulla  naar  Kalld  el 

kabfch.  Dewijl  de  kift  aan  een’  weg  ftaat,.  welke  geftadig  door  veele  lieden  be- 
treden word ,   had  ik  ras  eene  menigte  aanfehouwers ,   doch  geen  één  zeide  mij 

een  onvertogen  woord ,   zij  verwonderden  zig  veelmeer  over  de  nieuwsgierig- 

heid der  Europeëren,  voornaamlijk  daarover,  dat  ik  alle  figuuren  juift  zo  naté- 

kenen kon ,   als  zij  op  de  kift  ftonden ,   en  dat  enkel  met  een  ftokje  (potlood) 

zonder  het  in  den  inkt  te  dopen.  Nauwlijks  had  ik  het  vierde  gedeelte  van  het 

opfchrift  afgedaan ,   of  er  kwam  een  Saradsj.  Deze  lieden  zijn  laage  ge- 

regtsdienaars  der  Beijs ,   die  zig  in  tégenwoordigheid  van  het  gemeen  gaern  een 

groot  aanzien  willen  géven ,   vooral  wanneer  zij  eenen  Jood  of  Chriften  honen 

kunnen;  want  dezen  durven  geen  Mohammedaan  weêröm  befchimpen  of  ftaan ; 

al  worden  zij  van  hem  mishandeld.  Ik  weet  niet,  of  deze  faradsj  in  deze  kwar- 

tieren order  houden  moeft,  en  niet  dulden  kon,  dat  zig  zo  veel  volk  verzameld 
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had,  dan  of  hij  zijn  gezag  voor  deze  menigte  aanfchouwers  tonen  wilde.  Kort- 

om, hij  bejegende  mij  onbefchoftlijk,  en  mijn  Mulla  was  van  gedagten,  dat  wij 

voor  deze  reis  moeiten  terug  kéren ,   indien  ik  geen  Hagen  bekomen  wilde.  Wij 
zetteden  ons  dan  op  onze  ézels ,   en  réden  weer  terug ,   doch  ik  was  zeer  ver- 

gramd op  den  faradsj ,   ik  wilde  vernemen  wie  zijn  heer  was ,   en  bij  denzelven 

mijne  klagten  tégen  hem  inbrengen.  Mijn  vriend,  de  Mulla,  die  deze  lieden  béter 

kende  dan  ik,  ontried  mij  zulks,  en  bragt  mij  eindelijk  door  gelijkeniffen  tot 

bedaren,  wijl  hij  op  geen  andere  wijze  iets  op  mij  had  kunnen  verwinnen.  Kunt 

gij  eenen  hond  beletten,  zeide  hij,  u   aanteba Ifen?  of  indien  een  ézelu  geflagen 
had ,   zou  het  u   tot  eere  verftrekken ,   of  zoud  gij  er  béter  aan  zijn,  wanneer 

gij  hem  wéderöm  floegt  ?   gij  kunt  op  een’  ander’  tijd  weerkomen ,   en  in  Halte 

aftékenen  alles  wat  gij  begeert.  Eenigc  dagen  daarna  ging  ik  met  mijn’  vriend 

weer  naar  Kalla  el  kabfch ,   en  betaalde  eene  "kleinigheid  aan  eenen  faradsj  uit  dit 
kwartier,  opdat  hij  mij  tegen  zijne  makkers  zoude  befchermen.  Ik  kreeg  an- 

dermaal veele  aanfchouwers ,   en  onder  dezen  was  weer  een  faradsj ,   die  mij 

vraagde,  wie  mij  verlof  gegéven  had  de  fchriften  op  de  kift aftefchrij ven?  Mijn 

faradsj  antwoordde ,   dat  zijn  heer  het  mij  vergund  had.  Maar ,   zeide  de  ande- 

re ,   mijn  heer  wil  het  hem  niet  toeftaan.  Wij  gingen  weer  naar  huis.  Eenige 

dagen  daarna  kwam  ik  voor  de  derdemaal.  Ik  had  nog  niet  geheel  gedaan ,   als 
een  Imam  in  een  gebouw  bij  de  moské  mij  in  t   oog  kreeg,  en  gerugt  begon  te 
maken.  Thans  oordeelde  ik  het  de  moeite  niet  waerd,  mij  nog  meer  verdriet- 

üjkheden  op  den  hals  te  halen,  maar  fpoedde  mij  naar  huis.  Ik  bekwam  dus  het 

geheele  opfchrift  tot  op  weinig  tékens  na,  zonder  dat  het  mij  veel  geld  koftte. 

Indien  ik  mij  van  het  begin  af  bij  den  voorftander  der  moské  of  bij  eenen  Beij 

vervoegd  hadde ,   zou  ik  waarfchijnlijk  voor  een  aanzienlijk  gefchenk  de  vrijheid 

bekomen  hebben ,   alles  op  mijn  gemak  aftetékenen ,   en  mogelijk  zou  men  mij 

ook  volftrekt  verboden  hebben  het  geringfte  daarvan  aftefchrijven.  Daarom  is 

het  voor  eenen  in  het  Ooften  reizend  en  Europeer  altijd  het  befte,  als  hij  zijne 
waarnémingen  maken  kan,  zonder  met  de  voornaame  Mohammedaanen  kennis 

te  maken.  Doch  daartoe  word  een  zékere  moed  en  onverfchilligheid  verëifcht. 

Had  ik  mij  aanftonds  door  den  eerften  faradsj  laten  affchrikken ,   dan  zouden  mij- 

ne lezers  maar  weinige  opfchriften  en  andere  tekeningen  door  mij  bekomen  heb- 

ben 
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ben.  Men  moet  in  het  Ooften  bij 
 het  aftékenen  der  oudheden  dikwils  h

inder- 

palen verwagten.  Maar  dczelven  zijn  j
uift  niet  gevaarlijk,  en  daarom  moet

 

menze  niet  agten ,   als  men  zijn  oogmerk  maar  be
reiken  kan. 

Me--;  ze°t,  dat  er  nog  verfcheidene  me
t  bceidfp  aaken  befchrevene  killen  m 

de  voorhoven  der  moskeen  te  Kahira  te
  vinden  zijn,  alwaar  zij  allen  tot  water-

 

bakken gebruikt  worden.  Zékere  osman  Ki
chja  had  omtrent  voor  20  j   aar  en 

eene  dergelijke  kift  te  Sa!  haisjar  doen
  uitgraven,  en  den  N5jl  opbrengen ,   omze 

tot  ditzelfde  gebruik  bij  eene  moské
  te  plaatzen,  doch  bij  het  ont  c

   iepen  te  u- 

fék  had  menze  gebroken ,   en  naderhand  de  ftukken  om  eenen
  boom  gezet , 

de  wortels  béter  met  aarde  te  kunnen,  b
edekken.  De  beeldfchriften  welkenmen.

 

op  de  verfcheidene  ftukken  vind,  ziet  me
n  op  de  31^,  32fte»  34  ̂   en 

o   jfte  tafel  Onder  dezelven  zijn  ook  zi
nnebeelden,  doch  de  bovenfte  regel 

fchiint  enkel  een  cieraad  te  zijn,  fchoon 
 de  daarin  voorkomende  en  dikwilsher- 

haalde  figuuren  ook  haare  betékenis  kunnen
  gehad  hebben.  De  beeldfpraakige 

fchriiftékens  ftaan  op  de  drie  eerfte  tafels  reg
t,  en  op  de  beide  anderen  verkeerd. 

De  firoote  figuur  op  de  XXXIII  tafel  ziet
  men  ook  op  de  33fte  tafel  van  PERRYS 

the  Levant:  maar  het  kleine  fchrift  wel
k  er  bij  Haat,  en  dat  ik  voor  de 

verklaring  tier  grootc  figuuren  
boude,  is  in  't  gehee,  „iet  hetze

lfde.  Ondertu, 

fchen  verdienen  de  beeldfchriften  o
p  de  gemelde  tafel  van  perry  met 

 die,  we  - 

ken  men  op  deze  tafels  ziet,  vergel
éken  te  worden.  De  ftukken  d

ezer  kilte 

liggen  midden  op  eene  groote  plaats  vó
ór  het  huis  van  den  Gouverneur.  I

k  te- 

kende  hier  meer  dan  twee  uuren  in  te
genwoordigheid  van  vcele  aardebouwers,

 

zonder  door  iemand  in  ’t  minfte  geft
oord  te  worden.  Als  ik  op  een  

anderen 

dag  ook  reeds  tamelijk  lang  getékend  
had,  kwam  een  faradsj ,   om  mijb.j  zijnen 

hce-  den  Gouverneur  te  doen  komen
.  Deze  vernam  naar  de  oorzaak  waa

r- 

om ik  de  pharaöfche  fchriften  affchreef;  i
k  moeit  hem  ook  mijn  papier  tonen, 

hii  gaf  het  anderen  aanzienlijken  heeren  o
ver,  die  bij  hem  zaten,  en  allen  lach- 

ten  over  de,  naar  hunne  gedagten,  nuttelo
oze  nieuwsgierigheid  der  Europee- 

ren.  Ten  laatften  nam  de  faradsj  mijn  papier ,   en  ging  er  méde  uit  het  ver- 

trek Ik  verzogt  den  Gouverneur,  mij  het  te  doen  wéder
géven ;   hij  antwoordde* 

ik  kon  het  van  den  faradsj  weêrëifchen.  Dit  w
as  zo  veel ,   als  dat  hij  zijnen  be- 

dienden vrijheid  gaf  om  een  drinkgeld  van  mij  te  ném
en.  Ik  gaf  hem  dus  eenen 
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Ipéciedaalder ,   en  kreeg  niet  alleen  mijn  papier  terug,  maar  ook  verlof,  om  aan 
de  figuuren  op  de  gebrokene  kift  zo  lang  tc  tékenen  als  ik  wilde. 

Op  de  XXXVI  tafel  ziet  men  een  gedeelte  der  pharaöfche  fchriften  op  twee 
kleine  verbrokene  pronkkegels.  Het  ftuk  A.  is  van  zwart  marmer,  en  dient 
thans  tot  eenen  dorpel  vóór  eene  moské  in  het  kafteel  te  Kahira.  Onder  de 

figuuren ,   welken  men  er  op  vind,  is  die  welke  met  een  *   getékend  is,  merk- 
waerdig,  omdat  zij  in  eene  verdieping  tamelijk  verheven  is.  Het  ftuk  B.  is  van 
granit,  en  word  nu  tot  eene  ftoep  gebruikt  vóór  een  huis  niet  verre  van  Kdn- 

tared  SiedU.  Het  is  5!  voet  lang.  Hierüit  kan  men  ook  de  grootte  der  figuu- 
ren opmaken.  Ook  de  beide  hier  met  een  *   getékende  figuuren,  zijn  wel  diep 

ingehouwen  gelijk  de  anderen ,   maar  in  het  midden  verheven. 

Tot  de  oudheden,  waarop  men  nog  wél  bewaarde  beeldfchriften  vinden  kan, 
behoren  ook  kleine  potten  of  lijkbuflen  van  albaft.  De  figuur  derzelven  heeft 
reeds  korden  op  zijne  55^  tafel  zeer  wél  afgebeeld.  Ik  heb  daarom  op  de 
XXXVII  en  XXXVIII  tafel  alleen  de  beeldfpraakige  fchriften  afgefchréven ,   wel- 

ken ik  op  vijf  dezer  Lijkbuflén  in  Egipte  gezien  heb.  Op  het  dekzel  van  den 
pot  met  het  opfchrift  A.  was  een  vrouwehoofd.  Op  dat  met  het  opfchrift  C. 

een  hondekop,  en  op  dat  met  het  opfchrift  D.  de  kop  van  een’  vogel.  Van 
de  beide  anderen  waren  de  dekzels  verloren.  Het  opfchrift  A.  was  <5',  C.  en  D. 
waren  7*  duim  hoog. 

In  andere  landen  treft  men  op  de  hardfte  fteenen  zelden  opfchriften  van  zulk 
een’  hoogen  ouderdom  aan,  als  de  beeldfchriften  zijn,  maar  in  Egipte  vind  men 
ook  éven  oude  wél  bewaarde  gefchilderde  beelden  en  fchriften  op  hout  en  op 
doek.  Van  deze  foort  zag  ik  in  het  huis  des  franfchen  Confuls  te  Kahira  een 
dekzel  van  eene  houten  mumiënkift  met  al  de  figuuren,  die  op  de  XXXIX  tafel 
afgebeeld  zijn.  Dit  ftuk  is  zeer  merk  wacrdig 5   want  hierüit  blijkt  zeer  klaar, 
dat  het  beeldfpraakig  opfchrift,  welk  in  éénen  régel  van  het  hoofd  tot  de  voe- 

ten gaat,  het  fchrift  der  Egiptenaaren  moet  geweeft  zijn,  maar  de  figuuren  wel- 
ken aan  beide  zijden  het  overige  gedeelte  van  het  dekzel  beflaan ,   endusinéven- 

rédigheid  met  het  beeldfpraakig  opfchrift  veel  grooter  waren ,   dan  ik  nodig  geagt 
heb  dczelven  te  tékenen,  kunnen  niets  anders  dan  zinnebeelden  ge  weeft  zijn, 
en  zijn  waarfchijnüjk  uit  de  gefchiednilTen  der  góden  genomen.  Andere  oude 

.   '   ge* 
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gefchilderde  beeldfpraakige  opfchriften  ziet  men  op 
 de  XL  tafel.  De  regel  A. 

fchreef  ik  af  van  eene  kleine  houten  figuur  eener  mumië. 
 De  régel  B.ftondop 

het  dekzel  eener  muniënkifte.  Het  klein  opfcbrift  C.  was  op 
 eene  kleine  flegte 

liikbus ,   op  welker  dekzel  de  kop  van  een’  vogel  verbeeld  was.  D
e  drie  régels 

D.'za^ik  op  kleine  houten  figuuren  eener  mumië,  van  omtrent
  io  duim  hoog. 

Dezen  waren  zeer  liegt  gefchréven.  Het  opfchrif
t  E.  fchreef  ik  af  om  de  beide 

onderfte  figuuren,  welken  zinnebeelden  fchijne
n  te  zijn.  Het  is  niet  gefchil- 

derd,  maar  in  een’  wecken  kalkfteen  gegraveerd,  
welke  uit  de  mumiëngraven 

van  Sakara  gekomen  was. 

Het  Ichijnt ,   ;dat  men  zig  bij  het  verklaren  der  beeldfchriften  tot  hiertoe  en- 

kel met  de  groote  figuuren  opgehouden  hebbe;  ik  wenfeh,  dat  de  geleerden 

voornaamlijk  de  beeldfpraakige  fchriften  hunner  opmerkzaamheid  zullen  
waerdig 

agten.  Degecnen  welken  zig  daarraéde  bézig  willen  houden ,   zullen  moeten  be- 

ginnen met  het  verzamelen  van  al  de  verfcheidene  tékens  en  figuuren  van  dit 

fchrift.  Doch  dewijl  de  opfchriften ,   welken  ik  afgefchréven  heb ,   niet  allen 

éven  wél  bewaard  waren ,   heb  ik  alle  nog  duidelijke  letters  of  tekens ,   die  men 

in  mijne  affchriften  vind,  op  de  XLI  tafel  verzameld.  Het
  zal  gemaklijk  zijn, 

derzelver  aantal  uit  andere  reeds  wél  getékende  hppMfpra
akige  opfchriften  te  ver- 

meerd’rcn ;   cn  wanneer  dan  ook  de  reizigers ,   welken  gelegenh
eid  hebben  naar 

Oppcrëgipte  te  komen,  aldaar  zorgvuldig  oude  opfchrift
en  van  deze  foor  taffchrij- 

ven  ,   dan  zal  men  wel  haaft  al  de  verfcheidene  tékens ,   waarvan  men  zig  tot  de 

beeldfchriften  bediend  heeft,  léren  kennen.  Men  zal  alsda
n  bevinden,  dat  zé- 

kere tékens  meer  op  pronknaalden,  anderen  meer  o
p  graffteenen,  enz.  voor- 

komen. Dit  alles  zal  den  geleerden  nader  tot  zijn  doel,  na
amlijk  tot  de  verkla- 

ring der  beeldfchriften,  leiden. 

Eindelijk  zijn  op  de  XLII  tafel  nog  eenige  kleine  figuu
ren  afgebeeld,  die  ik 

uit  Egipte  méde  gebragt  heb.  De  figuur  A.  is  van  koper  gegoten
,  en  van  de 

voetzool  tot '   aan  bet  opperde  der  mutze  5!  duim  hoog.  Hieruit  kan  men  de 

grootte  der  anderen  opmaken.  B.  Is  insgelijks  van  koper ,   cn  zeer  zuiver  ge- 

goten. Zij  heeft ,   gelijk  de  figuur  A.  onder  de  voeten  eene  pin,  zij  is  zittende 

verbeeld,  maar  haare  zitting  moet  van  eene  andere  Hof  geweeft  zijn;  want  er  is 

aan  deze  figuur  in  ’t  geheel  geen  merkteken  daarvan.  Zij  heeft  armbanden ,   en 

ringen  om  de  beenen,. gelijk  veele  Oofterlingen  dezelven  thans  nog  dragen.  Zij 

E   e   heeft 
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heeft  geen  broek,  gelijk  de  hédendagfche  oofterfche  vrouwen  gemeenlijk  pfépeu 

te  dragen,  maar  alleen  een’  doek  om  de  heupen,  zo  als  ik  mij  herinner»  wafch- vrouwen  aan  de  oevers  der  zee  en  der  vloeden  gezien  te  hebben.  Het  kind 
dat  zij  op  den  fchoot  heeft,  heeft  cenen  halsband  om,  en  aan  denzalven  een 
vercierfel  op  de  borft  afhangende.  Aan  de  regte  zijde  van  het  hoofd  heeft  het 
iets  als  eene  groote  gevlogtene  hairtrens,  die  het  tot  op  den  fchouder  reikt,  en 

de  moeder  zo  wel  als  het  kind  fchijncn  voor  ’t  voorhoofd  eene  gevlogtene  lok 
te  hebben,  gelijk  de  vrouw  in  het  dal  Faran  ,   welker  hoofdtooizel  ik  bladz.  158 
befchréven  heb.  Het  bovenfte  van  het  hoofdvercierzel  dezer  figuur  is  befchadigd. 
De  figuur  C.  heeft  datgeen ,   wat  zij  in  beide  handen  fchijnt  gehad  te  hebben » 
verloren.  Voor  ’t  overige  is  zij  ook  van  koper  gegoten,  en  fchijnt  zeer  oud  te 
zijn,  de  vorming  derzelve  is  zeer  liegt.  De  figuur  D.  is  insgelijks  vai  koper 
en  in  Egipte  gevonden ,   doch  zij  fchijnt  van  eenen  griekfchen  meefter  tc  zijn , 
en  heeft  mogelijk  een’  Cupido  zullen  verbeelden ,   die  in  elke  hand  eene  duif 
houd.  Haare  vleugels  zijn  dubbeld ,   of  veeleer  van  onder  gebogen.,  E.  en  F. 
zijn  van  gebrande  potaarde.  De  laatfte  figuur  heeft  een’  ring  op  het  hoofd,  de 
eerfte  heeft  ook  zulk  eenen  ring  gehad,  beiden  wierden  daarom  veelligt  als  cie- 
raaden  op  de  borft  gedragen.  F.  js  met  een  groenagtig  verloodzel  overtogen. 

REIS  van  KAHIRA  naar  SUES 

EN  DEN  BERG  SINAI. 

A   RABië,  en  wel  voornaamlijk  het  zuidlijk  gedeelte  van  dit  fchierëiland, 
was  het  eigenlijk  doel  onzer  reize.  Maar  ons  Chriftenen  is  het  niet  ge- 

oorlofd ,   met  de  bédevaartreizigers  te  lande  van  Kahira  naar  Mekka  te  reizen , 
om  daarheen  te  komen;  wij  moeiten  het  jaargetij  afwagten,  als  de  fchépen  van 
Sues  naar  Dsjidda  afgaan.  Wij  konden  niet  cens  de  reis  naar  den  berg  Sinaï  aan- 

vaarden, om  den  Dsjabbel  el  Mokdtteb,  of  den  berg  der  opfchriften,  waarvan 
men  in  de  laatfte  jaaren  in  Europa  zo  veel  gelproken  en  gefchréven  heeft,  op- 

tezoe- 
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tezoeken.  Gedurenden  den  gantfchen  zome
r,  was  er  krijg  tuffchen  die  vanKa- 

hira  en  een’  kleinen  ftam  Arabiers  in  de  ft
reek ,   van  Tór.  Er  was  naamlijk 

een  der  fchépen,  die  de  Kahiraanen  jaarl
ijks  met  koorn  geladen  van  Sués  naar 

Dgjidda  zenden,  tot  aan  de  gemelde  haven  g
ekomen,  om,  volgens  gewoonte, 

varfch  water  te  halen,  wijl  dit  hier  niet  all
een  zeer  goed,  maar  ookdigtbij,  en 

haaft  omniet  te  bekomen  is,  daar  men 
 anders  te  Sués  het  flegt  water  duur  

betalen 

moet  De  omzwervende  Arabiers  
in  de  ftreek  van  Tór  konden  een 

 met  tarw 

geladen  fchip  niet  aanzien,  zonde
r  dat  hen  tévens  de  luft  bevon

g,  hetzelve  in 

hunne  magt  te  hebben:  en  wijl  er  
voor  hun  geen  verwagting  was,  da

t  de  lur- 

ken hun  een  gedeelte  derzelve  goedwillig  zouden
  géven ,   maakten  Zij  zig  meeltcis 

van  den  kapitein  en  de  meeften  der  bootsgezel
len  en  reizigers ,   welken  aan  land 

gedaan  waren  om  water  te  halen,  hunne  vr
ienden  te  bezoeken, of  om  anders  zigte 

verkwikken.  Hierop  bemagtigden  zij  
de  booten  en  kleine  viffers  -   vaartuigen 

der  inwoneren  te  Tor,  en  plunderden  het  f
chip.  Dit  maakte  een  groot  opzien 

in  Kahira.  De  gemelde  kleine  ftam,  welke 
 de  vervoering  der  waaren  tuffchen 

deze  ftaden  Sués  gehad  had,  durfde  niet  wéde
r  naar  Egipte  te  komen,  wijl 

men  hem  aldaar  rékenfehap  wége
ns  zijne  roverijen  zou  afgevorde

rd  hebben. 

Ondertuffcben  bekommerde  M)  «r 
 *ig  ook  niet  om ,   zo  lang  als  hij  van  den  bmt- 

gemaakten  voorraad  kon  téren,  
en  naderhand  zogt  ln]  maar-  up

  goed  aiabifch 

weêr  vréde  te  maken.  Deze  Arabiers  
lieten  geen  karavane  (of  zo  als  men  d

e  klei- 

ne  reisgezelfchappen  in  deze  ftreek  no
emt,  Kafk)  tuffchen  Sués  en  Kahira 

 haa- 

ren  weg  geruft  vervorderen ,   egter  namen  zij  zig  in  agt ,   alleen  
lédige  kameelen 

te  fchicten  of  wegtevoeren ,   en  lieten  den  inwoneren  van  K
ahira  wéten,  dat  z, 

befloten  hadden,  al  de  karavanen 
 te  plunderen,  wanneer  men 

 hen  ook  met  ge- 

hruikte  tot  het  vervoeren  der  waar
en,  en  hun  daardoor  gelegenheid  

gaf,  hun 

onderhoud  te  verdienen.  Zo  
zwak  was  de  regértag  van  ’t  v

olkrijk  Egipte  en 

van  hunnen  magtigen  heer,  den  S
ultan,  die  zig  ook  Heer  van  Arab

.e  noemt, 

dat  een  zeer  kleine  ftam  van  Arabieren  
zig  durft  te  onderwinden,  in  dezen  oor

d 

den  weg  van  de  eene  ftad  tot  de  ander
e  onveilig  te  maken.  Dit  alles  was

  oor- 

zaak," dat  wij  ons  bijna  een  rond  jaar  in  Egipte  m
oeften  ophouden.  De  regé- 

ring  te  Kahira,  welke  de  Arabiers  in  de 
 woeftijn  niet  bedwingen  kon,  vreesde, 

da*-  nog  meer  koorn,  welk  zij  naar  Mékk
a  moeften  zenden,  geroofd  zou  wor-

 

den. De  kooplieden  waren  bekommerd  voor
  hunne  waaren,  en  de  Arabiers» 

E   e   2   
we*' 
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welken  tot  dus  verre  de  vervoering  derzelven  bezorgden,  wilden  ook  hunne 
kamelen  met  verhezen:  kortom,  elk  verlangde  naar  vréde.  Wij  vmamen naar  de  inrigtmg  onzer  aanftaande  reis  bij  de  inheemfche  kooplieden  en  dezen 
meenden,  dat  er  geen  veiligheid  zijn  zou,  voor  dat  de  groote  karavane  van Mekka  terug  gekomen  was;  doch  zij  willen  dat  de  Emir  Hadsj  bevel  had  on eene  zekere  plaats  vréde  met  de  Arabiers  te  maken.  Zo  lang  avierd  eene  Li vane  die  naarSues  beftemd  was,  opgehouden,  en  wij  moeiten  hierop  watten. Wanneer  een  Europeer,  die  „aar  het  Ootten  reist,  iets  van  de  landtaal  weet, zo  heeft  hy  reeds  veel  gewonnen,  maar  wil  hij  eenigzins  met  gemak  reizen  dan 
moet  h   ook  bedienden  hebben,  die  reeds  verfcheidene  reizen  fa  deze  toï±“ aan  ac  en,  anders  zal  hij  veele  moeilijkheden  ontmoeten.  Toen  wij  van  KT bra  vertrokken,  waren  wij  /legt  van  bedienden  voorzien.  Onze  europilche  be- diende,  een  Zweed  van  geboorte,  die  met  ons  van  Koppenhage  vertrokken  was had  zo  mm  in  het  Ooft™  gereisd  *   wij  ze, ven.  Onie  kok  j   een  G^k  van  ̂n eiland  m   den  Archipel,  was  wel  veele  jaaren  bij  de  euporifche  kooplieden  teKa- hna ,   doch  met  ver  in  de  woeftijne  geweeft.  Behalven  deze  beiden  hadden  wij 
in  onzen  dienft  een’  Jood  uit  Sana,  een  aartig  menfeh  van  omtrent  26  jaaren 
d’e  met  aüeen  Egipte  gezien,  en  dus  do  reis,  welke  ons  te  doen  Hond',  reeds gedaan  had,  maar  ook  in  Indië  en  Perfië  geweeft  was;  doch  deze  was  bij  i Mohammedaanen  rnet  dewelken  wij  nogthans  het  meeft  te  doen  hadden  ten uttertom  veragtmg.  De  heer  cramer  vont,  ,«  daarenboven 
lolkmalete  n   men,  omdat  hij  het  nog  niet  ver  in  de  Wffl.ÏÏ’Z had,  en  évenwel  als  Geneesheer  veel  met  Mohammedaanen  omgaan  moeft.  nf 
ze  was  een  geboren  Griek,  en  om  zijn  liegt  gedrag  een  Mohammedaan  gewor- den ,   en  daaibij  geheel  onkundig  in  het  reizen.  Voor  het  overige  waren  wij van  alles,  wat  wij  op  de  aanftaande  reis  meenden  nodig  te  hebben ,   wél  ver- 

zorgd. Wij  waren  njklijk  van  levensmiddelen  voorzien ,   hadden  eene  tent,  en 
beduen.  De  meefte  gereedfehap,  welke  men  in  deze  landeu  op  reis  va  “   Je 

befChrd''en  eB  afsebeeU’  en  ™='torvan 

Inmnf  ?   ’   o   “   ”   *   curoP,Tche  «8»  met  nut  gebruik  van  zou 

™   buite  u   WCinif  “engercedfchap  was  ™   koper,  en  van  bin- ,   rr  f   v   .   11  Wc  veitmc^  Le  boter  hadden  wij  in  eene  kruik  van  dik  lé- 
der.  Tafellakens  gebruikten  wij  niet.  Een  groot  rond  il„k  léder  was  ortevl 

fel. 

) 
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fel.  Aan  hetzelve  waren  aan  den  rand  ijzeren  ringen ,   en  door  dezelven  een 

touw,  waarméde  wij,  na  gehouden’  maaltijd,  onze  tafel  als  een’  zak  aan  eenen 

kameel  hongen.  Onze-  kofïïjkoppcn  (fchoteltjes  heeft  men  hier  niet  nodig)  had- 

den wij  in  cene  houten  met  Iéder  overtrokken  doos ,   en  waskaerzen  in  eene  an- 

dere dergelijke  doos  in  eenen  léderen  zak.  In  het  dekzcl  dezer  dooze  was  van 

binnen  eene  pijp ,   om  er  eene  kaers  in  te  zetten ,   dus  was  die  tévens  onze  kan- 

delaar. Zout,  peper,  en  fpécerijën  hadden  wij  in  eene  andere  kleine  houten 

doos  met  verfcheidene  dekzels,  die  op  malkanderen  gefchroefd  waren.  In  plaats 

van  glazen,  hadden  wij  kleine  koperen,  van  binnen  en  van  buiten  fraai  vertin- 

de fchoteltjes.  Onzelantaern  was  van  lijnwaat,  en  kon  tezamen  gevouwen  wor- 

den zo  als  de  kleine  papieren  lantaerns ,   welken  de  kinders  in  Europa  wel  ma- 

ken; alleen  was  de  onze  veel  grooter,  en  had  een  blikken  dckzel  en  bodem.  Ie- 

der onzer  had  eene  waterkruik  van  dik  léder,  om  er  uit  te  drinken,  en  dewijl  wij 

in  geen  dag  of  twee  aan  water  zouden  komen ,   namen  wij  nog  veele  met  wa- 

ter gevulde  geitenvellen  méde.  Wij  namen  zelfs  twee  groote  fteenen  waterva- 

ten (Bo janen)  met  ons,  om  op  de  reis  van  Sués  naar  Dsjidda  zelven  water  daar- 

in te  kunnen  méde  némen.  Onzen  wijn  hadden  wij  in  groote  glazen  fleflen 

( Damasjanen ) ,   van  dcwclken  elke  bij  de  üu  boocuilles  hout.  Dezen  fchénen  ons 

tot  dit  einde  het  befte  te  zijn ;   maar  wanneer  een  kameel  valt,  of  met  zijne  lading 

tégen  eenen  anderen  ftoot ,   breken  zij  ligt,  en  daarom  is  het  béter  wijnen  bran- 

dewijn op  reizen  in  het  Ooften  in  geitenvellen  meê  te  voeren.  De  vellen,  wel- 

ken men  tot  het  vervoeren  van  het  water  gebruikt,  hebben  de  hairen  buiten- 

waard, maar  die,  waarin  men  den  wijn  doet,  hebben  de  hairen  binnen  waard, 

en  zijn  zo  wél  bepekt,  dat  de  drank  er  in  ’t  geheel  geen  kwaaden  finaal;  van  be- 
komt. Indien  het  nu  voor  eenen  Europeer  in  het  eerft  ook  al  een  weinig  mis- 

felijkis,  den  drank  op  dergelijke  wijze  te  bewaren,  zo  behoeft  men  évenwel 

niet  te  vrezen ,   dat  de  wijn  op  den  weg  geftort  worde ,   gelijk  van  den  onzen 

een  gedeelte  verloren  ging.  Hout  en  kooien  némen  de  reizigers  zelden  mé- 

de. Ter  plaatze,  alwaar  de  karavanen  plegen  te  légeren,  vinden  zij  gemeen- 

lijk gedroogde  meft  van  dieren,  en  dezen  gebruiken  zij  tot  brand,  als  zij  geen 
hout  of  ftruiken  daar  omftreeks  bekomen  kunnen. 

Den  27ften  Augs.  1762.  hoorden  wij  ren’  kanonfehoot  van  het  kafteel  teKa- 
hira ,   ten  téken  dat  een  Tsjaas  (Courier)  van  de  groote  karavane  aangekomen 

Ee  3   was. 
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was ,   en  tijding  gebragt  had,  wanneer  de  karavane  wéder  bij  Birket  el  hadsj 

wézen  zou,  opdat  een  ieder,  die  willens  was  zijne  vrienden  te  gemoet  te  gaan, 

zig  gereed  konde  maken.  Men  vermoedde  daarom  met  groote  waarfchijnlijkheid, 

dat  de  Arabiers  uit  de  ftreek  van  Tor  bevredigd  waren ,   en  dat  onze  karavane 

met  zekerheid  zou  konnen  reizen.  Wij  gingen  dan  nog  dezen  dag  naar  de  lé- 

gerplaats  van  onzen  Schech,  welke  met  zijne  onderhorigen  en  bedienden  eeni- 

ge  tenten  bij  een  dorp  Seriagüs  opgcOagen  had.  Hier  zagen  wij  het  kaftecl  van 

Kahira  naar  het  Z.  W. ,   en  groote  heuvels  van  puinhoopen ,   die  de  Arabiers 

Tel  el  jhud  (de  heuvels  der  Jooden)  of  Turbet  el  jhud  (de  graven  der  Jooden) 

noemden ,   regt  naar  het  noorden ,   op  den  aflland  van  twee  uurcn.  Wij  trof- 

fen geen  karavane  aan ,   gelijk  wij  gemeend  hadden ,   maar  al  de  Arabiers  hadden 

hunne  ladingen ,   en  die  geenen ,   welken  kameelen  van  hun  gehuurd  hadden ,   naar 

hunne  hier  en  daar  verfpreide  woningen  geleid. 

Den  28flen  des  morgens  witten  wij  nog  niet  zéker,  of  de  karavane  zig  dien  dag 
verzamelen  zou,  of  niet.  Doch  des  namiddags  zagen  wij  hier  en  daar  kleine 

troppen  in  beweging,  en  wij  maakten  ons  ook  reisvaerdig.  Wij  namen  onzen 

weg  van  Seriagüs  naar  het  Z.  O.,  digt  voorbiï  een  dorp  Hanke,e n   lieten  nader- 

hand Birket  el  hadsj  ter  regter  hand  op  een’  tamelijken  afftand.  Zodra  wuj  den 
regten  weg  van  Kahira  naar  Sués  weer  bereikt  hadden ,   gingen  wij  Reeds  ooft- 

gaard ,   en  maar  weinig  zuidlijk.  Vanhier  tot  Adsjerüd  vind  men  geen  huis  en 
geen  water ,   zelfs  in  dit  jaargetij  geen  groen  kruid.  De  weg  is  gebaand,  en  de 
kameelen,  welken  in  deze  karavanen  allen  los  lopen,  ook  wanneer  zij  beladen 

zijn ,   hebben  hier  verfcheidene  wégen  of  veeleer  voetpaden  naait  malkanderen 

gebaand.  Twee  uuren  io  minuuten  ten  ooflen  van  Birket  el  hadsj  zagen  wij 

eene  vierkante,  eenige  voeten  hoog  gemetzelde  plaats ,   Mdjiabe  genoemd,  al- 

waar de  aanzienlijken  uit  Kahira  den  Emir  hadsj  bij  zijne  terugkomft  van  Mékka 

verwelkomen.  Nog  5   uuren  verder  légerden  wij  ons  des  nagts  om  11  uuren 
met  de  geheele  karavane  in  eenen  oord,  welken  de  Arabiers  El  firn  bebdd noemen. 

De  laatfte  karavane,  welke  eerlt  kort  voor  het  vertrek  der  fchépen  naar  Sués 
op  reis  gaat,  is  gemeenlijk  zeer  groot.  Wijl  wij  vroeg  van  Kahira  afreisden, 
belfond  de  onze  nauwlijks  uit  400  kameelen ,   die  bijna  allen  met  koorn  of bouw- 
itoffea  tot  de  fchépen ,   welken  te  Sués  gebouwd  worden ,   beladen  waren ,   en 
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waarvan  de  ankers  door  twee ,   ook  wel  door  vier ,   kameelen  gedragen  wierden. 

Wagens  heb  ik  in  Egipte  en  Arabië  in  ’t  geheel  niet  gezien.  De  groote  kara- 
vanen, welken  naar  Mekka  of  tuflchen  Bafra  en  Haleb,  of  door  andere  groote 

woeftenyën ,   cn  dus  door  het  gebied  van  verfcheidene  onafhanglijke  Arabiers 

trekken ,   welken  zij  gefchenken  en  weggelden  betalen  moeten  ,   hebben  eenen 

Karwanbafchi,  dat  is  eenen  leidsman,  die  dergelijke  algemeene  fchattingen  be- 

taalt ,   en  dezelven  van  de  reizigers  terug  vordert.  Bij  andere  karavanen ,   die 

maar  eene  kleine  reis  doen ,   hoort  men  van  zulk  een  opperhoofd  niet.  In  de- 

zelven rigten  zig  alle  reizigers  naar  de  grootfte  kooplieden ,   of  gelijk  bij  onze  ka- 

ravane ,   bij  dewelke  geen  groote  kooplieden  waren ,   naar  zulke  Arabiers ,   die  de 

meelte  ladingen  hebben.  Als  dezen  zig  légeren,  légeren  zig  al  de  anderen,  en 

als  zij  beginnen  opteladen ,   maken  de  overige  reizigers  zig  ook  gereed ,   zonder 

dat  het  nodig  zij ,   den  optogt  door  zékere  tékens  bekend  te  maken.  Want  nie- 

mand wil  gaern  de  laatfte  zijn,  dewijl  hij  anders  moeite  zou  hebben  om  het  ge- 

Zelfchap  weer  in  te  halen ,   wanneer  hij  onder  wége  milfchien  genoodzaakt  mogt 

Zijn,  een’  kameel  te  verpakken.  Wij  hadden  juift  geen  vrees,  dat  onze  geheele 

karavane  zou  aangetaft  worden ;   maar  wanneer  eenige  perfoonen  zig  alléén  te  ver 

voorüit  wagen,  of  terug  blijven ,   worden  zij  zomtijds  geplunderd ,   en  wii  zog- 

ten  daarom  altoos  midden  in  de  karavane  te  blijven.  In  andere  geweften ,   waar 

het  veilig  te  reizen  was ,   ben  ik  zomtijds  met  de  kooplieden  een  geheel  uur  te 

paerde  voorüit  geréden,  om  bij  eene  bron  uitteruften ,   en  wat  te  éten.  Bij  de 

kameelen  in  deze  karavane  waren  maar  weinige  drijvers ,   en  eenigen  onder  de- 

zen hadden  fnaphaanen  zonder  laadftokken,  anderen  hadden  geen  lonten 
,   an- 

deren wéderöm  hadden  eene  lédigc  kruittafch,  en  nog  anderen  verroefte  
of  af- 

gebrokene  fabels.  Eenige  Schechs ,   welken  veele  kameelen  in  deze  karavane 

hadden,  réden  op  dromedariffen ,   en  waren  vrij  wél  met  landen ,   labels,  en 

fnaphaanen  gewapend.  Doch  ook  op  dezen  konden  wij  ons  niet  veel  
verlaten ; 

want  geen  Arabier  waagt  gaern  zijn  léven  voor  de  goederen  der  kooplieden. 

Wanneer  zig  anders  veele  kooplieden  in  eene  karavane  bevinden,  zijn  dezelven 

gemeenüik  de  belle  bedekking;  want  zij  zijn  allen  wél  gewapend,  en  eenigen 

onder  hen  hebben  moeds  genoeg  om  hunne  waaren  dapperlijk  te  verdédigen. 

Mijne  vier  reisgenooten  bedienden  zig  op  deze  reis  van  paerden ,   ik  verkoos 

hit  nieuwsgierigheid  eenen  dromedaris,  en  bevond  er  mij  zeer  wél  bij,  fciioonik 

in 
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in  het  eerft  bekommerd  was,  dat  ik  op  dit  hooge  beeft  nietgemaklijk  zou  rilden, 
De  dromedaris  gaat  liggen  gelijk  de  kameel,  wanneer  hij  zijnen  berijder  opna- 

men zal.  Als  hij  opftaan  wil,  ligt  hij  zig  van  agteren  eerft  op,  en  dan  moetde- 
geen  die  er  op  zit  zig  in  agt  némen,  dat  hij  er  voorwaard  niet  aftuimele*  voor 
het  overige  maakt  hij  gelijke  fchréden  met  den  kameel,  in  plaats  datpaerdèn  dan 
rafter,  dan  langzaamer  gaan  moeten,  om  bij  de  karavane  te  blijven.  Men  be- 

hoeft hem  bij  het  opftijgen  niet  eens  ftil  te  houden,  wijl  hij  zo  gewend  is,  dat 
hij  al  gaande  zijnen  kop  op  een  gegéven  téken  ter  aarde  houd  ,   opdat  de  rijder 
zijnen  voet  op  den  hals  zou  kunnen  zetten,  en  als  hij  dan  den  kop  om  hoo°- 
heft,  kan  men,  na  een  weinig  oefening,  zeer  gemaklijk  op  den  zadel  komen. 
De  zadel  voor  een’  kameel ,   die  een’  zwaaren  laft  moet  dragen ,   is  van  boven 
open,  en  de  pakken  hangen  aan  beide  zijden,  opdat  de  klomp  vet  op  den  rug van  het  dier  met  te  zeer  gedrukt  worde.  Een  rijzadel  van  een’  dromedaris  of 
van  een  kameel  is  van  de  gewoone  rijzudels  niet  veel  ondertanden ,   dus  bedekt 
hij  den  grooten  klomp  vet  op  zijnen  rug.  Op  dezen  zadel  leide  ik  mijne  matras 
en  kon  mij  dan  naar  de  ééne,  dan  naar  de  andere  zijde,  en  dan  weer  regt  plaat- zen,  om  dus  de  zonneftraalen ,   welken  in  dit  jaargetij  zeer  laftig  waren,  te  ver- 

mijden. Mijne  reisgenooten  daaröntégen  moeiten  op  hunne  paerden  beftendig  in dezelfde  houding  blijven,  en  wierden  daardoor  zeer  afgemat,  daar  ik  gemeenlfk 
des  a^nds  van  het  rijden  niet  meer  vermoeid  was,  dan  of  ik  den  gantfehen  dag geft,d,g  op  een  ftoei  gezéten  had.  Indien  men  met  zuik  een  hoog  dier  dm™ moeft ,   zou  het  zeker  zeer  ongemaklijk  zijn.  Maar  de  kameelen  doen  langzaame 
en  wijde  fchréden,  en  men  beweegt  zig  daarom  op  dezelven  fchier  met  anders dan  m   eene  wieg. 

De»  Augf.  des  morgens  om  4   uitren  braken  wij  wéér  op,  en  légerden 
ons  na  5,  uur  meenen  oord,  dien  de  Arabiers  Dsjafra  noemden.  Wijhoop- tenlnereen  paar  uuren uitteruften,  doch  men  gaf  ons  nauwlijks  tijd  om  te  • uen.  De  kameelen  wierden  wéder  geladen;  en  wij  reisden  nog  twee  uuren  15 minuuten  tot  aan  eenen  berg  tVM',  welke  aan  de  zuidzijde  van  den  wez  liet' Des  nam.ddags  leiden  wij  nog  eenen  weg  af  van  J uuren,  e„  namen,  k™ 

wéke  ™   Méll  0,E,e  “6erpla”s  *“  “nen  bers  T*‘-  Hier  bad  de  karavane , .   aa  §Cii0mcn  Was  5   den  avond  te  voren  haar  léger  gehad  Het 
zou  de  moeite  waer  cl  ge  weeft  7   m-,  .   .   6 ë   weelt  zijn,  dezelve  m   haaren  togt  te  zien,  maar  zij  had 

eenen 
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venen  veel  zuidlijkeren  weg  genomen,  dan  de  onze
  was.  In  deze fb-eek hadden 

de  Arabiers  de  kleine  karavanen  van  Kahira  eeni
ge  reizen  veröntruft ,   en  hier 

hadden  zij  den  dag  te  voren  van  den  Emir  hadsj  in 
 naam  van  de  regering  te  Ka- 

hira verzekering  ontvangen,  dat  zij  niets  zouden  te  vrez
en  hebben,  wanneer 

zij  met  hunne  kameelen  weêr  naar
  Kahira  kwamen. 

Den  ooftea  Augs.  braken  wij  des  morgens  om  één 
 uur  weêr  op,  en  kwamen 

van  Taja  in  4   uuren  45  minuuten  
aan  een  geheel  vervallen  klein  turkfeh  

ka- 

fteel  Adsjerüd of  Akrüd,  alwaar  men  drin
kbaar  water  vind,  en  waarvan  men  al- 

zo zeggen  kan,  dat  het  voor  degeenen  die  va
n  Kahira  komen ,   aan  ’t  einde  der 

woeftijne,  (4  bock  van  moses  XXX.  6.)  maar  voor  die  v
an  Sués komen,  voor- 

aan de  woeftijne  ligt,  (2  boek  van  moses  XIII.  20.)  (”)•  De
  karavanen,  wel- 

ken van  Kahira  naar  den  berg  Sinaï  of  naar  Mekka  rei
zen,  gaan  van  Adsjerüd 

nog  verder  naar  ’t  ooften  om  het  uiterfte  punt  der  
roode  zee ,   maar  wij  keerden 

ons  om  C   2   boek  van  moses  XIV.  2. )   en  reisden  me
er  zuidwaard  (een  weinig 

naar  ’t  Z.  O.)  en  kwamen  na  drie  uuren  tot  aan  Bir  Su
és.  Hier  zijn  twee  die- 

pe putten ,   uit  welken  het  water  in  léderen  emmers 
,   of  veeleer  zakken ,   door 

menfehen  handen  geput  word.  Doch  
het  is  zeer  liegt,  en  voor  menfehen  al- 

leen te  nauwernood  drinkbaar.  Om  deze  
putten  is  een  hooge  en  fteike  muur 

met  eene  fterk  met  ijzer  beflagenc  deur, 
 die  men  van  binnen  fluit,  wanneer  zig

 

vijandlijke  Arabiers  in  deze  ftreek  vertonen
.  Den  arabifchen  zeeboezem  had- 

den wij  van  Adsjerüd  aften  ooften,  en  wij  konden 
 dus  niet  meer  naar  deszelfs 

andere  zijde  komen,  zonder  het  water  te  pa
lieren,  indien  wij  niet  naai- het  noor- 

den om  den  zeeboezem  trekken  wilden.  Van  
Bir  Sués  moeften  wij  nog  een  uur 

reizen  tot  aan  de  ftad  Sués.  Volgens  
mijne  rekening  heeft  men  dus : 

r*)  PiETRO  de  Li. a   vADLE  merkt  aan ,   van  dit  kafteel ,   in  Zijnen  XI  brief  bl.  252.  Le  Jon  du 

17  Dec.  iöts  tuur  cbemtSams  un  peil  dm', 
 la  mit  pour  tacher  de  camper  au  pied  des  mum

liet 

d'un  chamu  appellé  Agirud  que  les  Turcs  ont  bit t  
 depuis  qnelques  annies  pour  la  Sureté  du  chemin, 

Ü?  pour  la  cenfervation  aun  grand  puits  plein  d'eau 
 qui  eft  en  ce  deftroit,  et  dont  belon  fait  men • 

t   ion  fans  parler  du  chateau,  farceque  de  Jon  tems  »  
 h’y  en  avoit  print.  Om  den  gemelden  put  lé- 

geren zifi  de  pelgrims  nog  tegenwoordig  bij  Adsje
rüd.  Maar  of  er  thans  nog  eene  turkfche  be- 

zetting  2ij  Weet  ik  niet  zéker.  Ik  zag  alleen
  op  den  affland  van  |   mijl  het  ten  decle  verval

len 

kalled ,   en  den  minaré  op  de  moské.  Pococic,  een 
 der  opmerkzaamHe  reizigers,  merkt  aan, 

dat  hier  in  ’t  j aar  1739  nog  eene  bezetting  was-.  ̂   ̂ 
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Van  Kahira  tot  Birket  el  hadsj 

Van  Birket  el  hadsj  tot  Maftabe 

Van  Maftabe  tot  El  firn  bebad 

Van  El  firn  bebad  tot  Dsjafra 

Van  Dsjafra  tot  Wéhbe  ... 

Van  Wéhbe  tot  Taja  - 

Van  Taja  tot  Adsjerüd  - 

Van  Adsjerud  tot  Sués 

Dus  van  Kahira  tot  Sués 

Indien  men  voor  elk  uur  een  weinig  minder  dan  \   van  eene  duitfche  mijl  ré- 
kent, dan  is  de  afftand  dezer  beide  ftéden  23  duitfche  mijlen.  Sués  ligt  ij  mijl 

meer  zuidwaard  dan  Kdhira,  naamlijk  onder  de  poolshoogte  van  290.  57*  Het 
verfchil  van  derzelver  lengte  is,  volgens  mijne  fterrenkundige  waarnemingen, 

en  30". Oudtijds,  als  de  fchépen  in  den  arabifchen  zeeboezem  hooger  opkomen  kon- 

den, lag  digt  bij  de  plaats,  alwaar  naderhand  Sués  gebouwd  wierd ,   de  bij  de 
arabifche  fchrijvers  vermaarde  ftad  Kolfum.  Men  ziet  er  juift  verder  niets  meer 

van  dan  groote  heuvels  van  puinhoopen,  zonder  eenige  oudheden,  die  de  min- 
fte  oplettendheid  verdienen  ,   doch  haar  naam  is  tot  hiertoe  overgebléven  ;   want 
men  noemtze  te  Sués  nog  tot  op  dezen  dag  de  puinhoopen  van  Kolfum.  Mis- 
fcliien  heeft  dezelfde  ftad  ook  den  naam  Clyma,  Cleopatm ,   en  Arfinoë  gevoerd, 
want  in  het  griekfeh  woord  clyma  zijn  dezelfde  médeklinkers  welken  men  in 
den  arabifchen  naam  Kolfum  vind.  En  indien  de  Grieken  dezer  ftad  in  hunne 

regifters,  andere  naamen  gegéven  hebben,  kan  zij  daarom  bij  de  inwoners  fteeds 
haaren  ouden  naam  behouden  hebben.  Acon  bijvoorb.  wierd  door  de  Grieken 

Ptolomais  genoemd,  doch  nog  tégenwoordig  noemt  men  deze  ftad  Acca  ,   en  zij 
is  mogelijk  door  de  inwoners  nooit  anders  genoemd  geworden.  Sués  fchijnt  in 

de 

(*)  De  Scherif  ed  djiIs  neemt p.  107  in  de  Geogr.  Nub.  Birket  el  hadsj,  heus  algiob.  Adsje- 
i&d ,   Puteus  slgerud.  Blr  Sués,  Putsus  Ag  us.  Ds  puinhoopen  bij  Sués,  Calzenu  Ea  p- i°8 
zegt  hij :   tater  mare  rubrum  &   Metjr  intercipitur  fpatitm  nonaginta  milliarium. 

R   SUES 

4   Uur  en. 
2   10  minuuten. 

5     -o    

5       3°      2       15  — - 

5       o     

4       45    * 
4   ‘     o       

32  Uur.  40  M.  (*). 
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de  laatere  tijden  gebouwd  te  zijn.  De  heer  van  breitenbach 
 kwam  in  ’t  jaar 

1483  aan  de  ooftzijde  van  den  zeeboezem  hier  digt  voorbij,  en
  meld  niets  van 

deze  plaats ,   maar  de  ftapel  der  waaren  tullchen  Kahiia  en  Dsjid
da  fchijntindien 

tijd  te  Tór  geweeft  te  zijn.  Andr.  corsal  zegt ,   dat  men  aldaar  in  ’t  jaar  1517 

reeds  zédert  800  jaaren  galeijën  gebouwd  had.  En  1538  wierden
  te  Sués,  vol- 

gens het  verhaal  van  den  uitgever  der  reizen  van  soliman  Pafcha, 
 ook  fchépen 

gebouwd. 

De  fcheepsbouwerije  is  thans  nog  aanzienlijk  ,   f
choon  het  hout ,   ijzei ,   en 

hetgeen  er  verder  toe  verëifcht  word,  op  kameelen  van  Kdhira  he
rwaard  ge- 

bragt,  en  uit  dien  hoofde  zeer  duur  word.  Deze  fchépen  gaan  niet  verder  dan 

tot  Dsjidda,  en  men  noemtze  kahirafchen ,   wijl  de  eigenaars  derzelven  allen  te 

Kdhira  wonen.  Ik  heb  verzuimd  de  te  Sués  en  in  de  andere  havens  liggende
 

fchépen  zelve  te  tellen.  Men  heeft  mij  verzekerd ,   dat  4   of  5   fchépen  jaarlijks 

voor  rékening  van  den  Sultan,  koorn  van  Sués  en  KolTir  naar  Jambo  en  Dsjidda 

voor  de  fteden  Mekka  en  Medina  brengen,  en  dat  er  bovendien  14  koopvaar- 

ders met  vragtgoedcren  en  paflagiers  tullchen  Sués  en  Dsjidda  plégen  te  palie- 

ren. De  meeften  derzelven  zijn  te  Sues  gebouwd.  Het  merkwaerd
igfte  dat  ik 

er  aan  zag,  is  het  ftuur.  Onder  aan  hetzelve  is  een  
fterke  balk,  die  fchuin bui- 

tenwaard agterüit  Haat.  (Men  zie  het  fchip  op  het  gezigt  der  Had  Tor.)  Aan
 

beide  de  einden  van  eenen  balk  vóór  de  kajuit  dwars  over  het  fchip  zijn  blofe 

ken,  van  dewelken  zwaare  touwen  tot  aan  den  balk  aan  het  ftuur  gaan,  om  het  te 

regéren.  Deze  touwen  zijn  wel  boven  het  water  vaftgemaakt,  doch  door 
 der- 

zelver  zwaarte  raken  zij  gemeenlijk  de  oppervlakte  der  zee ,   en  zijn  dus  den  Iche- 

pen  in  het  zeilen  hinderlijk,  behalven,  dat  het  ftuur  op  deze  wijze  ze
er  onge- 

maklijk  om  te  regéren,  en  bij  eenigen  tegenwind  haaft  ten  ee
nemaale  onbruik- 

baaris.  De  Indiaanen  zo  wel  als  de  Turken  hebben  hun  ftuur  naar  de  eu
ro- 

pifche  wijzp  veranderd,  doch  de  Huurlieden  alhier  zijn  aan  hunne  oude  ge- 

woonte zo  gehegt,  dat  zij  zelfs  het  ftuur  aan  een  fchip,  dat  te  Surat  gebouwd 

was,  en  het  welk  een  Kahiraan  gekogt  had,  naar  hunne  wijze  hadden  laten  verf 

anderen  (*).  Pompen  zag  ik  op  deze  fchépen  niet,  maar  het  vuile  water  word 

(*)  Het  hout  waarvan  men  te  Surat  fchépen  bouwt,  is  het  duurzaamfte  waarvan  ik  ooit  ge- 

Pf  ,   hoocii 

/ 
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met  een’  léderen  zak  als  uit  een’  put  opgehaald.  Om  liet  gebrek  aan  waterton- 
nen te  vergoeden,  heeft  men  niet  alleen  op  deze,  maar  ook  op  de  indiaanfche 

fchépen  een’  ruimen  waterbak  bij  den  grooten  maft.  Dit  is  zéker  gemaklijk  en 
beflaat  niet  zo  veel  plaats  als  de  menigte  van  tonnen  op  onze  fchépen.  Maar 
als  zulk  een  bak  eens  lek  word ,   zo  worden  niet  alleen  de  waaren  rondom  de», 

zelven  liggende  nat,  maar  men  kan  ook  wégens  gebrek  aan  varfch  water  in  ver- 

légenheid geraken ,   indien  men  nog  ver  van  eene  haven  is.  Ik  heb  een’  Engels- 
man gekend,  die  alléén  om  deze  oorzaak  op  eene  reis  van  Surat  naar  Dsjidda 

in  groot  gevaar  was  geweeR. 

De  Rad  Sués  ligt  aan  de  weRzijde,  en  dus  niet  eigenlijk  aan  het  uiter- 
ste einde  van  den  arabifchen  zeeboezem.  Zij  heeft  geen  ftadsmuur,  doch  haa- 

re  huizen  zijn  aan  de  landzijde,  tégen  eene  overvalling  van  de  Arabiers,  zoda- 
nig door  muuren  aan  malkanderen  verenigd ,   dat  men  alleen  door  twee  ftraaten 

in  de  Rad  komen  kan.  Van  dezen  is  die  aan  den  zeekant,  welke  naar  het  wes- 

ten gaat,  geheel  open,  maar  de  hoofdRraat  aan  de  noordzijde  kan  met  eene  fleg- 
te  poort  afgefloten  worden.  Van  het  kafteel,  welk  de  Turken  op  de  puinhoo- 
pen  van  Kolfum  gebouwd  hadden,  vind  men  fchier  geen  overblijfzelfs  meer.  De 

buizen  der  Rad  zijn  allen  zeer  flegt,  alléén  cenige  openbaare  herbergen  ( chans , 
oqals)  zijn  groot  en  duurzaam  gebouwd.  Het  getal  der  eigenlijke  inwoneren 
is  niet  groot,  en  onder  dezelven  vind  men  veele  Grieken,  en  drie  of  vier  fami- 
liën  van  Copten.  Doch  het  is  alhier  zeer  lévendig,  wanneer  de  fchépen  naar 
Dsjidda  afvaren,  of  weer  terug  komen.  In  den  omtrek  der  Rad  is  de  grond 
rotsagtig,  weinig  met  zand  bedekt,  en  op  eenige  plaatzen  als  met  keizelReen  be- 

zaaid- Hij  is  daarom  zo  dor  en  onvrugtbaar,  dat  men  haaft  geen  kruid,  ik  zwij- 
ge  hoornen,  tuinen,  weiden  of  velden  ziet  (*).  De  inwoners  dezer  Rad  beko- 

men 

boord  hebbe.  Men  ze:dc,  dat  het  gemelde  fchip  reeds  psjaaren  oud  was,  en  bet  wierd  nog tulïchen  Sués  en  Dsjidda  gebruikt. 

('  )   Op  den  weg  tuffeben  Kifhira  en  Sués  zagen  wij  onder  de  dorre  ftruiken  zeer  veelen  van de  zogenaamde  roozen  van  Jericbo.  De  oofterfche  wijven  bedrijven  met  dit  kruid  bijgelovighe- 
den ,   waarom  het  ook  in  de  ftéden  verkogt  word.  De  zwangere  vrouwen  leggen  deze  zogenaam- 

de roos  in  het  water,  en  geloven  dat  zij  eene  gemaklijke  of  zwaare  kraam  zullen  hebben ,   nadat 
zij  fchiciijk  of  langzaam  opengaat. 

\ 
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men  hunne  voornaamfte  levensmiddelen  drie  dagreizen  ver  uit  Egipt
e,  of  5   tot 

6   dagreizen  ver  van  den  berg  Sinaï,  of  7   tot  8   dagreizen  ver  v
an  GhalFa;  maar 

van  vifch  en  allerhande  foorten  van  fchelpviflchen  is  hier  overvloed,
  en  hierbij 

bevinden  zig  de  in  deze  Had  wonende  oofterfcbe  Chriftenen  ge
durende  hunne 

Vafte  zeer  wél.  Aan  goed  water  is  hier  groot  gebrek.  Het  wa
ter  uit  Bir  Sués  is 

flegt,  gelijk  reeds  aangemerkt  is ;   onder tuffchen  i
s  dit  het  digfte  bij  te  bekomen, 

de  inwoners  drenken  er  ook  dagelijks  een  gedeelte  
van  hun  vee,  en  némen  alsdan 

water  voor  het  overige  vee  méde.  Het  water  i
n  de  befte  van  de  zogenaamde 

bronnen  van  moses  is  fchier  al  zo  liegt ,   behalven ,   dat  deze  bf  onnen  nog  verde r 

Van  de  ftad,  en  aan  de  overzijde  van  den  zeeboezem  liggen.  Het  befte  water,  dat 

men  te  Sués  kopen  kan,  komt  uit  de  bron  Naba ,   en  van  dit  water,  dat  ook 

liegt  is,  koft  een  geitenvel  vol  drie  of  vier  fchellingen  
lubs.  Deze  bron  ligt 

twee  uuren  ver  ten  ooften  van  de  ftad ,   en  aan  dv  overzijde  v^
n  den  zeeboe- 

zem. 

De  ftadhouder  van  Sués  was  bij  onzen  tijd  een  Beij  of  Sandsjak  uit  Kahira  , 

en  had  een  tamelijk  aantal  huistroupen;  het  fcheen  nogthans,  dat  de  Arabiers 

zig  niet  veel  aan  hem  kreunden.  Wanneer  dezen  met  
den  tuifchcn  Stadhouder 

of  met  de  inwoners  tc  onvréde  zijn,  brengen  zij  hun  geen  w
ater,  zij  fnijden 

hun  ook  den  weg  tot  al  de  gemelde  bronnen  af,  zodat  zij  zei  ven  net  w
ater  niet 

kunnen  halen.  Het  zou  hun  zelfs  in  dien  tijd ,   wanneer  er  geen  reizigers  te  Su- 

és ziln,  gemaklijk  zijn,  de  geheele  ftad  te  verwoeften,  indien  het  om  ’t  éven 

Ware,  of  zij  met  hunne  kameelen  door  de  vervoering  der  waaren  tuf
fchen  Kahi- 

ra en  Sués,  en  door  de  ftad  met  water  te  verzorgen,  wat  verdienden  
of  niet. 

Wijl  de  Arabiers ,   welken  ons  naar  den  berg  Sinaï  geleidden ,   hunne  beloften 

niet  volbragten ,   en  wij  hun  daarom  na  onze  tcrugkomft  niet  alles  wilden  betalen
 

wat  zij  geëifcht  hadden  5   zo  zagen  wij  bij  deze  gelegenheid  eene  blijk  v an  
bunnen 

euvelmoed.  Dewijl  zijwiften,  dat  wij  ons  zomtijds  ver  buiten  de  ftad  gewaagd  had- 

den, dreigden  zij  ons,  dat  zij  ons  zouden  ter  neer  fchieten,  wanneer  zij  ons  op  het 

vrije  veld  zouden  vinden.  Wij  toonden  hun  daarëntégen  onze  geweeren ,   wel- 

ken veel  béter  waren ,   dan  hunne  lanciën ,   meflen  en  fnaphaanen ,   en  verzéker- 

den  hun ,   dat  wii  er  ons  zeer  wél  meê  zouden  wéten  te  verdédigen.  Naderhand 

dreigde  ons  de  voornaamfte  onder  deze  Arabiers,  dat  wij  geen  water  uit  de  bron 

Raba  bekomen,  en  van  dorft  fterven  zouden ,   ingeval  wij  hen  niet  betaalden» 

Ff  3   1 
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De  heer  van  naven  antwoordde  den  Schech  hierop,  dat  de  Europeërs  -reen 
waterdrinkers,  maar  wijndrinkers  waren,  en  dat  dus  zijne  bedreiging  niet&wél ter  fneê  kwam.  Dit  onverwagt  antwoord  maakte  al  de  Turken  en  Chriftenen , 
die  tegenwoordig  waren,  aan  het  lachen,  en  de  Arabiers  wierden  befchaamd. 
Des  anderendags  verzogten  eenige  voornaame  Mohammedaanen ,   dat  wij,  zodra 
mogelijk ,   ons  met  de  Arabiers  zouden  verdragen,  de  Gouverneur  zelve  zeide, 
dat  zij  gedreigd  hadden,  om  onzen  wille  geen  water  meer  in  de  ftad  te  zullen 
brengen,  en  wijl  wij  het  niet  raadzaam  agtten,  het  tot  op  het  hoogfte  te  laten komen ,   moeiten  wij  ons  fchikken  om  te  betalen. 

Aanstonds  na  onze  aankomft  te  Sués  vernamen  wij  bij  Grieken,  die  den  berg 
inai  dikwils  bezogt  hadden,  naar  den  in  Europa  zo  vermaard  geworden  Dsjab- bel  elmokatteb,  doch  niemand  van  hun  herinnerde  zig  dezen  naam  ooit  gehoord te  hebben.  Zij  bragten  eenen  Schech  van  den  itam  Saiid  tot  ons,  die  om  zo  te 

fpreken  zijne  gantfche  levenstijd  met  reizen  tufichen  Sués  en  den  berg  Sinaï' 
toegebragü  had,  en  ook  deze  kende  den  naam  van  den  gemelden  berg  niet.  Doch 
als  hij  hoorde,  dat  diegeen  eene  goede  beloning  zou  genieten,  die  ons  bij  dezen 
berg  brengen  zou,  meldde  hij  zig  den  volgenden  dag  aan  met  een’  Schech  van 
den  itam  Saudlha,  welke  verzékerde,  niet  alleen  den  gemelden  berg,  maar  ook alle  plaatzen  in  de  woeftijne  waar  men  opfcbriften  vind,  zeer  naauwkeurig  te kennen.  Maar  na  eenige  vraagen  en  antwoorden  ontdekten  wij  ras ,   dat  ook 
f   L;  p   fende’  Wdke  W1i  begeerden  te  zien.  Eindelijk  wierd  er  een Schech  van  den  itam  Leghdt  bij  ons  gebragt,  door  wiens  réden  wij  overgehaald 
wierden  te  geloven,  dat  hij  indedaad  onbekende  ichriften  op  ileenen  kende.  En 
dewijl  hij i   reeds  wift,  dat  de  berg  dien  wij  zogten  Dsjdbbel  elmokdtteb  moeit  hé- 

én, vereerde  hij  ook  zijnen  berg  met  dien  naam,  verzekerende  tévens,  dat  al de  hem  bekende  Arabiers ,   hem  éven  dus  noemden. 

Wij  waren  verheugd  ten  miniten  eenen  bewoner  der  woeitijne  gevonden  te heoben ,   die  ons  m   zijn  vaderland  werklijk  eene  plaats  met  oude  en  onbekende 
.   1   te?  011  aanwÜzen*  Wij  wenfchten  allen  dezen  oord  op  itaandc  voet 

tT  <Um!en  jfZ°Cken  ’   maar  de  heer  baurenfeind,  onze  fchilder,  wiens ettei kundige  op  deze  reis  niet  gaern  wilde  ontberen,  had  op  de  tot  dus 
VCI  gG  aane  1C;IZCn  20  veel  goéden,  dat  hij  aanitonds  na  onze  aankomft  te  Sués 
in  ecne  1Cete  krankheid  vial’  diein  weinige  dagen  zo  zeer  toenam,  datwijhaaft 

ge-
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geheellijk  aan  zijne  herflelling  twijfelden.  Ondertuflchen  moeflen  wij  fpoed  ma- 

ken om  nog  voor  het  vertrek  der  eerfle  fchépen ,   naamlijk  binnen  eene  maand 

Weêr  te  Sués  terug  te  komen ;   want  met  de  fchépen ,   welken  tégen  het  einde 

Van  Septb.  of  in  het  begin  van  Ottober  van  hier  naai-  Dsjidda  afvaren,  reiflmen 

het  veüigft.  De  reizen  met  de  fchépen,  welken  nog  in  Novb.  of  December 

plegen  aftevaren,  zijn  gemeenlijk  met  veele  gevaaren  verzeld ,   omdat  de  wind 

alsdan  niet  meer  zo  beftendig  uit  de  noordlijke  flrecken  waait  (*)•  Dewijl  wij 

dus  naar  de  herflelling  van  den  fchildcr  niet  konden  wagten ,   moeit  ook  de  Ge- 

neesheer cramer  daar  blijven,  en  de  heer  forskSl,  belloot  insgelijks  onzen 

Vriend ,   die  hem  bij  het  tékenen  der  naturaliën  zo  behulpzaam  en  zo  zeer  nood- 

zaaklijk  was ,   in  zijne  ziekte  niet  te  verlaten.  Alzo  konden  alleen  de  heer  van 

Haven  en  ik  de  reis  naar  den  berg  der  opfchriften  ondernémen. 

Nademaal  deze  berg  digt  bij  de  woning  van  onzen  Schech  zou  zijn ,   dagten 

V'ijj  dat  wij  alleen  met  hem  een  vergelijk  behoefden  temaken,  opdat  hij  ons 

derwaavd  geleidde.  Doch  de  andere  Schechs ,   welken  hem  tot  ons  gebragt  had- 

den ,   fielden  zig  hier  tégen.  Dezen  zeiden ,   en  de  inwoners  te  Sués  verzéker- 

den  insgelijks,  dat  van  de  verfèheidene  ftammen  Arabieren  tuflehen  Sues,  Aka- 

ba  en  Tór,  de  drie  Hammen  Saiid ,   Saualha  en  Leghat  aan  den  weg  naar  den  berg 

Sinaï  woonden ,   en  dat  wij  Ghqfirs  of  leidslieden  van  alle  drie  deze  Hammen  ne- 

men moeflen ,   indien  wij  in  dezen  oord  met  zékerheid  reizen  wilden.  Ik  hoor- 

de bij  deze  gelégenheid  dat  een  ghafir  hier  zo  dienfligis,  dat  veele  mohamme- 

daanfche  en  griekfche  zeelieden  die  van  Sués  naar  Dsjidda  varen,  en  ook  fthier 

al  de  Grieken  die  te  Sués  wonen ,   zulk  eenen  befchermer  onder  de  Arabiers  ver- 

kiezen, en  hem  na  eene  gelukkig  geëindigde  reis,  of  anders  nu  en  dan  een  klein 

gefchenk  géven.  Wanneer  een  fchip  tulfchen  Sués  en  Ras  Mohammed  flrand , 

en  eenige  goederen  gered  worden ,   verneemt  elk  naar  zijnen  ghafir.  En  indien 

deze  zig  onder  de  Arabiers  bevind ,   welken  aanflonds  komen  toefchieten  om  te 

plunderen ,   worden  zijne  goederen  weêr  naar  Sués  of  Kahira  gebragt,  zonder 

dat  een  vreemde  Arabier  zig  daarom  bemoeie.  Waimeer  de  ghafir  er  niet  té- 

gen- 
(*)  Ten  tijde  van  arrianus  voeren  er  ook  fchépen  in  Septbr.  en  wel  vroeger  vast,  Egipte  naar 

el  mandeb.  Zie  zijne  Periplus  maris  Erythmip..  14.. 
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genwoordig  is,  worden  de  goederen  bijzonder  gezet,  een  kring  in  het  zand  om 

dezelven  gemaakt,  en  onaangeroerd  gelaten  tot  dat  hij  er  van  verwittigd  is.  Maar 

zo  een  reiziger  geen  ghafïr  noemen  kan ,   of  eenen  verkeerden  naam  opgeeft , 

kan  hij  zig  verzekerd  houden ,   dat  alles  geroofd  word ,   hij  mag  dan  een  Chriften 

of  een  Mohammedaan  zijn.  Om  de  kleine  gefchenken,  die  deze  ghafirs  zomtijds 

eifchen,  en  wégens  den  trots  der  turkfche  kooplieden,  die  het  gemeenlijk  voor 

eene  fchande  houden ,   zig  eenen  vriend  onder  de  arabifche  Schechs  te  maken » 

en  nog  meer  om  dat  men  hoopt ,   dat  deze  kleine  zeereis  gelukkig  zal  aflopen  , 

(want  de  Arabiers  tuflehen  den  zeeboezem  Akaba  en  Dsjidda  Horen  zig  niet 

aan  de  ghafirs  tuflehen  Ras  Mohammed  en  Sués) ;   zo  hebben  maar  weinigen 

van  diegeenen  welken  ter  zeereizen,  arabifche  ghafirs.  Ons  waren  zij  nood’ 

zaaldijk.  Wij  wierden  het  met  de  drie  Schechs  van  drie  verfcheidene  Hammen ,   die 

wij  reeds  kenden ,   ééns  ,   dat  zij  ons  tot  den  Dsjdbbel  el  Mokdtteb ,   en  den  berg 

Sinaï  begeleiden  zouden.  Insgelijks  huurden  wij  van  hun  kameelen  voor  ons  eil 

onze  bedienden,  naamlijk  den  Jood  en  een’  griekfehen  matroos,  dien  wij  op  deze 
reis  tot  onzen  kok  maakten ,   om  onzen  eigen  kok  bij  onzen  zieken  vriend  te  laten. 

Tot  meerder  zekerheid  lieten  wij  onze  voor  waarden  met  de  Arabiers  door 

den  Kédi  en  in  tegenwoordigheid  van  den  Stadhouder  van  Sués  fchrijven.  Deze 

egiptifche  Sandsjak  was  om  zo  te  fpréken  uit  Kahira  verdréven,  gelijk bladz.  13 r 

reeds  aangemerkt  is.  Het  fcheen,  dat  hij  een  groot  vertrouwen  had  op  dekun- 
ften ,   waardoor  de  Ooflerlingen  voorgéven ,   toekomende  dingen  te  kunnen  voor- 

zeggen. Hij  verzogt  in  allen  ernft,  dat  ik  door  middel  van  de,  den  Mohamme- 

daanen  onbekende  fchriften ,   die  wij  in  de  woeftijne  meenden  te  vinden ,   wilde 

onderzoeken,  hoe  lang  hij  nog  in  zijne  ballingfchap  zou  moeten  blijven'?  Ik 

wilde  hem  van  het  gevoelen  der  Europeëren  over  dergelijke  voorzeggingen  on- 

derrigten ;   doch  hij  verzekerde ,   dat  een  der  grootftc  mohammedaanlche  geleer- 

den hem  dien  tijd  reeds  bepaald  had ,   hij  begeerde  maar  te  wéten  of  hetgeen , 

dat  wij  dienaangaande  onder  de  opfchrifücn  in  de  woeflijne  zouden  vinden? 

daarmede  overëenftemde.  Ik  moet  bekennen ,   dat  ik  zodanig  een  bijgeloof  bij 

zulk  een’  voornaam’  man  niet  verwagt  had.  Maar  dewijl  ik  in  deze  landen  niet 

gezonden  was  om  dergelijke  gevoelens  uitteroeijen ,   ontfchuldigde  ik  mij  daarme- 

de ,   dat  ik  in  deze  hooge  wétenfehap  onervaren  was. 

Ds 
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De  heer  van  haven  en  ik  gingen  den  6den  September  1762  tégen  den  avond 

in  een  boot  over  den  arm  des  arabifchen  zeeboezems ,   en  fliepen  den  volgenden 

aagt  aan  de  ooftzijde  deszelven  tégenover  Sués  onder  den  blooten  hémel ,   waar 

zig  ons  nieuw  arabifch  gezelfchap  reeds  verzameld  had.  Den  des  morgens 

namen  wij  de  reis  aan  naar  den  Dsjabbel  el  Mokatteb.  Niet  alleen  wierden  wij 

door  de  drie  gemelde  Schechs  begeleid ,   maar  ook  eenigen  van  hunne  vrienden 

en  knegten  verzelden  ons,  die  zédert  eenigen  tijd  water  uit  de  
bron  Naba  naar 

Sués  gebragt  hadden ,   doch  thans  hunne  vrienden  in  de  woeftijne  bezoeken ,   en 

ten  deele  op  onze  kollen  léven  wilden.  Want  wanneer  een  voornaame  
Ara- 

bier reilt ,   eet  gemeenlijk  het  gantfche  gezelfchap  uit  zijne  keuken,  en  doordien 

wij  veel  geld  betaalden,  om  fiegts  oude  opfchriften  in  de  woeftijne optezoeken , 

hield  men  ons  ook  voor  rijke  lieden.  De  weg  gaat  op  de  vlakte  \   mijl  naai-  het 

Z.  O.  vervolgens  tulïchen  kleine  heuvels  L-  Z.  O.  mijl  tot  Aijuti  Alufa.  Hier 

ruftten  wij  onder  een’  palmboom  op  een’  kleinen  heuvel.  Sués  ligt  van  hier  naar 

het  N.  W.  30°.  N,  en  de  oever  des  arabifchen  zeeboezems  omtrent  een  half 

Uur  naar  het  weften.  De  zeeboezem  fchijnt  hier  zo  breed  te  zijn  als  van  Sués 

tot  aan  den  berg  Attaka,  te  wéten  omtrent  if  mijl.  Hier  kan  men  op  verfch
ei- 

dene  plaatzen  water  vinden,  als  men  maar  één’  voet  diep  graaft,  
en  de  zoge- 

naamde bronnen  van  moses,  waarvan  ik  er  vijf  telde,  waren  ook  niet  dieper 

en  in  het  geheel  niet  gemetzeld,  en  zijn  dus  aanftonds  vol  zand  en  vuiligheid, 

wanneer  men  er  maar  een  weinig  uitfehept.  Zij  lopen  zeer  weinig,  en  verliezen 

2ig  eerlang  in  het  zand.  De  Arabiers  zeiden,  dat  alleen  het  water  uit ééne dezer 

hronnen  in  nood  drinkbaar  was ,   het  andere  is  altemaal  ztei  ftegt.  Dewijl  zij 

Van  eenen  moses  benoemd  worden,  geloofden  de  Arabiers  dat  de  
kinderen  Ifraëls 

alhier  door  den  arabifchen  zeeboezem  gegaan  waren,  en  dat  de  bronnen 
 haaren 

haam  van  dezen  moses  bekomen  hebben.  Men  vind  in  deze  ge
heeleftreek  vee- 

le  fchelpen  en  hoorntjes  in  het  zand,  het  fchijnt  dus  dat  de  zee  hier  reeds  ver  te- 

rug geweken  is. 

Van  Jijun  Mufa  gingen  wij  door  de  vlakten  Attmvêrik ,   JVarddn  en  Etti , 

cerft  z.  ten  O.  \   mijl5  en  vervolgens  Z.  Z.  O.  %\  mijl.  De  Arabiers  noemen 

al  deze  vlakten  Wadi  of  dalen ,   mogelijk  omdat  na  een’  fterken  régen  zig  eenig 

water  in  dezelvcn  verzamelt.  In  de  laatftgemelde  vlakte  légerden  wij  ons  in  het 

aand ,   nadat  wij  dezen  dag  duitfche  mijlen  afgedaan  hadden.  De  wind  was 
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dezen  avond  zeer  Iterk,  en  dus  het  bewogen  zand  ons  vrij  laffig,  doch  in  der- 
gclijke  omftandigheden  zou  het  in  Europa  niet  minder  hinderlijk  zijn  geweefL 
Zulke  gcwe  jen ,   waar  een  reiziger  te  vrezen  heeft  van  onder  de  zandbergen 
begraven  te  worden,  zijn  niet  zeer  menigvuldig  in  de  waereld,  en  waarfchijn- 
lijk  in  het  fteenagtig  Arabië  zelfs  in  ’t.  geheel  niet  te  vinden. 

De  oord ,   welken  wij  willens  waren  doortereizen ,   is  een  der  merkwaerdig  je 
in  het  Ooften ,   wijl  moses  ons  de  reis  der  kinderen  Ifraëls  door  deze  woeftijne 
befchréven  heeft.  Ik  maakte  daarom  mijn  werk  den  weg  op  mijne  reis  zo  nauw- 

keurig als  het  mogelijk  was  te  méten,  en  alles  optemerken  ,   wat  tot  verbetering 
der  kaarten,  als  ook  miiïchien  tot  verklaring  der  heilige  ichrift  eenig  licht  géven 
kon.  liet  moeilijkje  was,  om  de  regte  naamen  der  bergen  en  dalen  te  ont- 

dekken, wijl  de  Arabiers  fchénen  befloten  te  hebben,  ons  telkens  onregte  naa- 
men optegéven;  want  zij  konden  niet  begrijpen,  uit  wat  réden  wij  ons  daaraan 

gelegen  lieten  zijn ,   nademaal  geen  ander  reiziger  ooit  daarnaar  gevraagd  had. 
Doch  ik  won  het  vertrouwen  eens  Arabiers  uit  ons  gezelfchap,  zo  door  kleine 
gefchenken ,   als  daardoor,  dat  ik  hem  zomtijds  agter  mij  op  den  kameel  liet  zit- 

ten. Ik  vernam  bij  hem  J   zo  wel  op  de  heen  -   als  terugreis ,   en  gemeenlijk  gaf 
bij  mij  dezelfde  naamen  op.  Mijn  reisgenoot  wilde  zig  niet  vernederen  om  zig 
met  dezen  Bcdouin  zo  gemeen  te  rnsken  3   en  kreeg  .dcitiröni  veeltijds  een  ver» 
keerd  of  zelfs  onaangenaam  antwoord  op  zijne  vraagen.  De  jrekking  van  den 
weg  vond  ik  gemaklijk  volgens  een  klein  compas,  zonder  dat  bet  de  Arabiers 
bemerkten,  of  dat  het  den  minften  argwaan  verwekken  kon;  want  fchoon  de 
mohammedaanlche  geleerden  compailen  hebben,  om  de  Kebla  in  hunne moskeen 

daarnaar  te  bouwen,  fcheen  doch  geen  der  zwervende  Arabiers,  die  mijn  com- 
pas gezien  had,  deszclfs  gebruik  te  kennen.  Daarom  is  bet  ook  niet  zeer  waar- 

fchijnlijk,  als  men  in  befchrijvingen  van  Arabië  leeft,  dat  de  karavanen  aldaar 

naar  het  compas  reizen.  Het  is  in  deze  landen  ook  niet  zo  moeilijk  de  lengte  van 
den  weg  te  bepalen  als  in  Europa ,   alwaar  de  voerlieden  gemeenlijk  Ipoed  maken 
als  zij  haaft  aan  eene  herberg  komen,  doch  anders  langzaam  rijden.  De  kar a- 
vane  houd  zeer  gelijk  denzelfden  tred.  Ik  telde  dagelijks  des  morgens  en  des 
avonds  in  de  koelte ,   en  des  namiddags  in  de  grootje  hitte  mijne  eigene  fchré- 
den  gedurende  een  half  uur,  dat  ik  bij  de  karavane  te  voet  ging,  en  vond  ge- 

meenlijk, dat  ik  in  de  hitte  in  den  gemelden  tijd  1580,  doch  in  de  koelte  1620 

dub- 
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dubbelde  fchréden  deed.  Ik  Relde  het  middegetal ,   mamlijk  1600  dubbelde 

fchréden  voor  een  half  uur,  als  de  weg  gelijk  was,  en  deze  was  haaR  altoos  ge- 

kaand. Nu  had  ik  verder  niets  nodig  dan  de  Rrekking  van  den  weg  cn  den  tijd 

optemerken ,   in  welken  wij  van  den  cenen  tot  den  anderen  oord  reisden.  Hier- 

naar berekende  ik  de  lengte  van  den  weg  in  fchréden,  en  in  duitfche  mijlen*, 

naamlijk  1180  van  mijne  fchréden  in  \   mijl.  Ik  heb  in  mijne  befchrijving  van 

Arabië  alleen  de  laatfte  maat  aangehaald,  en  dewijl  dit  reeds  veelen  mijner
  léze- 

ren  al  te  omfiandig  zal  fchijnen,  zal  ik  dezen  naar  de  23^  tafel  in  
de  befchiij- 

ving  van  Arabië  wijzen ,   alwaar  zij  mijne  geheele  reis  naar  den  berg  Sinai  op 

ééns  overzien  kunnen.  Ik  zal  daarvan  nog  aanmerken,  dat  het  téken  V   °P  de- 

ze  kaart  aanduid ,   dat  men  daar  bronnen  vind. 

Ik  behoeve  hier  eigenlijk  niet  te  fpréken  van  de  fchréden  van  den  kameel: 

nogthans  nam  ik  dezelven  ook  waar  voor  dezulken ,   welken  milfchien  nooit  ge- 

legenheid gehad  hebben  de  vaerdigheid  van  dit  dier  te  léren  kennen.  Een  ka- 

meel in  onze  kalle  of  kleine  karavane  deed  in  een  half  uur  1400  dubbelde  fchré- 

den ;   naamlijk  zo  dikwils  verzettede  hij  in  dien  tijd  een’  zijner  voeten.  Men 

kan  ligt  denken ,   dat  de  fchréden  van  alle  katneelen  niet  éven  groot  zijn.  Die 

in  deze  woeftijne  zijn  de  ilegtftcn ,   die  ik  op  mijne  geheele  reis  gezien
  heb. 

Den  8ften  Septbr.  braken  wij  voor  zonneöpgang  op,  en  reisden  door  de  vlak- 

te  Girdan  3!  mijl  naar  ’t  Z.  ten  O.  tot  Hddsjar  rdkkdbe.  Dit  is  een  grootc  Reen, 

die  van  de  rots  fchijnt  afgevallen  te  zijn ,   en  bij  denwelken  de  Arabiers  plegen 

afteRijgen  cn  koffij  te  drinken.  Omtrent  te  halven  wége  klom  ik  op  eenen  ta- 

melijk hoogen  heuvel ,   doch  kon  vandaar  nauwlijks  den  arabifchen  zeeboezem 

zien.  Van  Hadsjar  rakkdbe  gingen  wij  Z.  O.  ten  Z.  eene  duitfche  mijl  tot 
 aan 

het  groote  d   l   Girondel ,   en  vervolgens  eene  mijl  Z.  Z.  W.  in  dit  dal  tot  digt  bij 

Dsjabbel  hammam  Faraün.  Wij  hadden  dezen  dag  ook  5'  mijl  afgelegd ,   en  wa- 
ren thans  io|  mijl  van  Sués  af.  In  den  régentijd  vind  men  in  het  dal  Girondel 

een’  Rerkcn  Rroom ,   die  zig  in  den  arabifchen  zeeboezem  ftort.  Thans  was  de- 

zelve droog ,   doch  wij  vonden  er  tamelijk  goed  water  in ,   dat  ten  minRen  béter 

was,  dan  hetgeen  men  gemeenlijk  te  Sués  heeft,  maar  wij  moeflen  het  i|  of  2 

voet  diep  in  het  zand  zoeken ,   doordien  het  in  langen  tijd  niet  geregend  had. 

Dewijl  in  het  dal  Girondel  geen  gebrek  aan  water  is ,   ziet  men  hier  ook  veele 

hoornen ,   die  voor  iemand ,   die  van  Kahira  komt ,   eene  aangenaame  en  fraije 
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vertoning  zijn.  In  de  befchrijving  van  Arabië  heb  ik  bladz:  381  reeds  aange- 

tékend ,   dat  ik  van  gedagten  ben ,   dat  men  hier  het  Elira  der  heilige  fchrift  zou 

kunnen  zoeken  (*).  In  deze  ftreek  wonen  veele  zwervende  Arabiers ,   doch  zij 

hebben  hunne  tenten  niet  gaern  digt  aan  den  weg.  Van-  den  naam  cens  bergs 

Mar  ah,  van  denwelken  andere  reizigers  gewag  maken,  heb  ik  hier  niets  ge- 

hoord, en  ik  vraagde  onzen  Arabieren  niet  gaern,  of  zij  zékere  naamen  van 

bergen  of  bronnen  niet  kenden,  omdat  ik  bemerkte,  dat  zij  dergelijke  vraagen 

liefft  met  ja  beantwoordden,  en  aanftonds  plaatzen  toonden  die  alzo  zouden  hé- 

ten. De  rotzcn,  die  wij  dezen  dag  onderwége  zagen,  fchénen  kalkfteen  te- 

zijn ,   zij  waren  nogthans  zo  wit  en  glad  als  talk. 

Den  9:^en  Sept.  des  morgens  vroeg  zonden  wij  onze  bedienden  met  de  le- 

vensmiddelen regtdoor  op  den  weg  naar  den  berg  Sinaï.  De  heer  van  haven 

en  ik  gingen  met  twee  Schechs  in  het  dal  Girondel  cerft  eene  halve  mijl  door 

kleine  boflchen  over  heuvels  en  dalen  naar  ’t  Z.  W. ,   en  daarna  nog  J   mijl  naar 
het  zuiden  over  eene  vlakte  aan  de  zee  tot  Hammam  Faraun.  Dit  bad  heeft  in 

de  rots  twee  openingen  digt  bij  malkanderen ,   en  omtrent  10  voet  hoog  boven 

het  oppervlak  der  zee.  Uit  dezelven  komt  een  heete  en  Iterke  zwaveldamp  ,   en 

het  water,  welk  onderuit  de  rots  aan  verfcheidene  plaatzen  ontfpringt,  is  zo 

heet,  dat  men  ernauwlijks  eenen  vinger  in  houden  kan.  Naar  men  zegt,  ko- 

men er  dikwils  kranken  naar  dit  bad ,   die  zig  bij  touwen  in  de  gemelde  openin- 

gen néderlaten,  zig  40  dagen  aan  malkanderen  in  het  heet  water  baden, en  haalt 

niet  anders  dan  eene  vrugt  Lasfaf  éten ,   welke  in  dezen  oord  zeer  veel  walt. 

Welke  werkingen  deze  genezing  hebbe ,   weet  ik  niet.  Doch  ik  zag  daar  om- 

ftreeks  veele  grafftéden.  Dezelfde  Arabiers,  welken  te  voren  van  gedag- 

ten waren ,   dat  de  kinderen  Ifraëls  bij  Aijün  Mufa  door  de  roode  zee  gegaan 

waren,  Helden  nu  de  plaats  van  den  doortogt  omftreeks  Girondel.  Volgens  hun- 

ne 

(*)  Hetzelfde  heeft  reeds  de  heer  van  breitenbach  vermoed.  Hij  fchrijfc  1483  op  zjyoe 

reis  van  den  berg  Sinaï  naar  Kahira  :   Porro  inclinata  jam  die  in  torrentem  inciimut  de&mn  Órondaot 

itbi  figenta  tentoria  propter  aquas  qua  illic  repenebantur  noüt  manfimus  Ulo.  Sunt  enim  in  loco  ift° 

plures  fontes  vivi ,   aquas  claras  fcaturientes.  Smit  &   palmce  rnultce  ibi,  unde  Jufpicabmur  iilic  eM~e 

defertum  Helym. 
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ne  mening  bevind  zig  pharaö  ,   d;c  de  kinderen  Ifraëls  vervolgd
e  en  in  de  roo- 

de  zee  omkwam,  inden  afgrond  die  het  heet  wateren  den  zwaveldamp  uit  het  ge-
 

melde bad  opgeeft ;   en ,   naar  men  zegt,  is  niet  alleen  het  bad  naar  dezen  pharaö 

benoemd ,   maar  ook  een  gedeelte  van  den  arabifchen  zeeboezem ,   ’t  welk  men 

nog  tegenwoordig  Birket  Faraün  noemt,  en  dat  in  zékere  jaargetijden
  zeer 

onftuimig  is. 

Aan  de  ooilzijde  van  den  zeeboezem  is  de  kuil  van  Sues  af  tot  aa
n  Dsjabbel 

Hammam  Faratin  gelijk,  uitgezonderd  de  kleine  heuvels ,   welken  men  bier  en 

daar  ziet.  Maar  aan  de  weftzijde  vind  men  groote  gebergten ,   en  tuffchen  de- 

zen maai-  twee  groote  dalen,  naamlijk  het  ééne  tégenover  de  vlakte  Etti,  en  het 

andere  tégenover  Girondel.  Eenige  geleerden  hebben  willen  beweren ,   dat  de 

kinderen  Ifraëls  door  het  eerfte ,   anderen,  dat  zij  doorliet  tweede  dal  gekomen, 

en  daar  regt  door  de  zee  gegaan  zijn.  Geen  van  beide  gevoelens  komt  mij 

waarfchijnlijk  voor ,   gelijk  in  de  befchrijving  van  Arabië  reeds  aangemerkt  is. 

Want  hoewel  de  zee  naar  het  noorden  van  Birket  Faraün  flegts  fmal  fchijnt  te 

zijn  ,   komtze  mij  nogthans  te  breed  en  te  diep  voor,  dan  dat  moses  de  kinde- 

ren Ifraëls  daar  door  de  zee  geleid  zou  hebben. 

Een  van  onze  Schechs  was  op  de  gantfche  reis 'Reeds  nors ,   en  wilde  ons  op 

geen  ééne  vraag  regt  antwoorden.  Dezen  voerde  de  heer  van  haven  agter 

eenen  berg,  om  mij  dus  tijd  te  laten  de  breedte  der  zee  te  méten.  Ik  ftelde  in 

allen  fpoed  mijn  aftrolabium  op ,   Rak  de  lanciën  van  onze  Arabiers  in  de  aarde  , 

mat  de  grondlijn  door  fchréden ,   en  kreeg  ook  den  behoorlijken  hoek ,   voordat 

de  Schech  weer  terug  kwam,  en  de  lanciën  omwierp.  Deze  méting  gaf  mij  de 

breedte  van  Birket  Faraün  bij  Hammam  Faraün,  bijna  5   duitfche  mijlen,  doch 

zij  is  niet  nauwkeurig  genoeg.  Mijne  grondlijn  was  te  klein  voor  zulk  een’  groo- 

ten  afftand,  en  de  omftandigheden  lieten  mij  niet  toe,  eene  groot’re  te  némen. 

Mijne  waarnemingen  over  ebb’  en  vloed  in  dezen  oord  vind  men  reeds  in  de  be- 

fchrijving van  Arabië  bladz.  401.  De  Arabiers  wilden  mij  hiertoe  den  behoor- 

lijken tijd  ook  niet  laten;  zij  fpoedden  zig  wéér  naar  onze  kalle  terug,  en  wij 

moeiten  hen  volgen. 

Wij  gingen  door  een  fmal  en  diep  dal,  dat  enkel  door  het  geweld  van  ’t  re- 

genwater in  de  rots  van  kalkiteen  'cheeri  uitgefpoeld  te  zijn,  dan  noord-,  dan 

°oit-,  zuid-  of  weitwaard,  en  légerden  ons  bij  Ufaitu ,   waar  onze  bedienden  en 
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arabifche  reisgenooten  reeds  op  ons  wagtten.  Deze  wadi  Ufaitu  was  omtrent 

eene  mijl  ten  Z,  O.  van  ons  laatRe  nagtléger.  Men  vind  hier  veele  palmboo- 
men,  doch  liegt  water.  Des  namiddags  reisden  wij  Z.  Z.  O.  ééne  mijl,  en  O. 
Z.  O.  |   mijl  tot  opeenen  berg  Tal,  digt  bij  denwelken  men  water  vind.  Daarna 

nog  jinijl  omtrent  Z.  Z.  O.,  \ mijl  O.  Z.  O.,  }   mijl  naar  ’tooRen,  en  légerden 

ons  in  eene  vlakte  El  humr,  niet  ver  van  een’  berg,  dien  men  mij  Etti  noem- 
de. Dit  nagtléger  was  dus  van  dat  van  den  vorigen  dag  4J  mijl,  en  van  Sués 

14!  mijl  afgelegen. 
Een  uur  voordat  wij  ons  légerden,  verwijderden  zig  eenigen  van  het  gezel- 

fchap  naar  de  nooidzijde  van  den  weg  om  zout  te  halen.  Wij  begeerden  ook 
derwaard  te  gaan ;   maar  dewijl  wij  gelreellijk  onder  het  bevel  van  onze  Schechs 

Ronden,  die  het  zo  wel  voor  overtollig  hielden  ons  kleine  bijreizen  te  laten 

doen,  als  de  europnche  voerlieden,  wanneer  de  reiziger  eerft  onder  weg  befluit 
omwegen  te  nemen,  moeiten  wij  ons  te  vréde  houden  met  het  berigt,  dat  daar 

zout  uit  een’  berg  gehouwen  wierd.  Van  Sués  tot  hier  beftaan  de  bergen  mee- 
flendeels  uit  kalkltecn.  Verder  ooRwaard  vond  ik  eene  reeks  bergen  vol  vuur- 
fteenen,  en  verflecningcn  van  dezelfde  foort  van  ichelpvilichen,  die  men  thans 

nog  lévende  in  den  arabifche  zeeboezem  vind.  Alsdan  word  de  rots  harder  en 

zwarter ,   hier  en  daar  ziet  men  ook  granitaders ,   en  dezen  némen  toe ,   hoe  meer 

men  den  berg  Sinaï  nadert. 

3en  io‘-iLI-  Sept.  vonden  het  onze  Arabiers  goed,  5   uuren  voor  zonneönder- 
gang  optebréken.  Ik  kon  dus  de  firekking  van  den  weg  óp  geen  andere  wiize 

waarnemen ,   dan  naar  den  Rand  der  Rerren ,   en  dienvolgens  gingen  wij  omtrent 

O.  Z.  O.  en  2 \   mijl.  Wij  légerden  ons  aanflonds  na  zonneöpgang  in  de  vlakte 
Warjan  onder  eene  kleine  rots,  in  dewelke  veele  Grieken,  op  hunne  bedevaart- 

reizen naar  den  berg  Sinaï ,   hunne  naamen  gegraveerd  hebben.  Deze  rots  té- 

kende ik  om  haare  bijzondere  figuur  bij  mijne  terugreis  op  de  XLIII plaat  Nasi# 
is  de  woe:  plaats  van  eenige  Bedouinen  van  dit  geweR.  Onze-ghafir  van  den 
ftamLeghat  liet  dezen  Arabieren  door  onze  knegts.  Welken  water  haalden,  zij- 

ne aankom  11  wéten;  derhalvén  kwamen  vcrfchcidcne  vrienden  hem  bezoeken- 

En  dewijl  dezen  op  koffij  moeRen  onthaald  worden,  konden  wij  niet  voor  één 

uur  na  den  middag  opbréken.  Onze  dagreis  was  ook  fchielijk  geëindigd ;   want 
wij  gingen  door  veele  kromten ,   die ,   indien  de  weg  eene  regte  lijn  ware ,   om- 

trent 

/ 







/ 

E   JSf 
en  BERG  SINAI. 

223 

trent  maar  »   mijl  naar  het  ooften  zouden  uitmaken.  Hier  verlieten  wij  den  weg
 

naar  den  berg  Sina'i,  en  légerden  ons  aan  de  zuidzijde  van  d
enzelven  nabij  de 

woning  van  onzen  Schech  van  Bent  Leghat,  en  dus  ook  niet  
ver  van  den  berg, 

dien  deze  Arabier  goed  vond  Dsjabbel  el  mokatteb  te  noem
en.  Wij  waren  hier 

omtrent  3   mijlen  "van  ons  léger  van  den  vorigen  dag,  e
n  18  duitfche  mijlen van  Sués. 

Ik  was  nu  in  de  vafte  hoop ,   dat  ik  eindelijk  dezen  dag  het  geluk  zou  hebb
en , 

die  vermaarde  opfchriften,  welken  de  oorzaak
  onzer  reize  in  de  woeftïjne  waren , 

te  zien,  voornaamlijk  wijl  ik  nu  dezelven  dig
t  aan  den  weg,  en  in  zo  groote 

ménigte  verbeeldde  te  zijn  dat  de  bergen  aan  all
e  kanten  er  méde  bedekt  waren. 

Maar  thans  begonnen  de  réden  van  onzen  Arabie
r  mij  te  doen  dugten,  dat  on- 

ze'reis  geheel  vergeefs  zou  zijn.  Hij  wift  van  ge
en  andere  opfchriften  dan  op 

den  top  van  een’  zeer  hoogen  en  Reilen
  berg ,   en  tot  dezen  wilde  en  kon  hij 

ons  niet  eer  dan  den  volgenden  dag  geleiden. 
 Hij  verwagtte  dezen  dag  nog  be- 

zoek van  eenigen  zijner  vrienden,  die  reeds  door  de  Arabi
erste  Nasbe  van  zijne 

komft  verwittigd  waren  ,   en  dezen ,   zeide  hij ,   zouden  ons  bij  onze  aankomll  in 

de  woeffijne  geluk  wenfehen.  Dergelijke  
pligtplégingen ,   welken  ons  vooral  op 

dezen  tijd  ten  hoogften  onaangenaam 
 waren ,   verwagtte  ik  met  bij  de  Bedoui- 

nen.  Doch,  hoewel  de  Arabiers  ver
ftrooid  wonen,  zo  zijn  zij  daarom  gee

n 

vijanden  van  het  gezellig  léven ,   noch  geheel  onbefcliaafde  lieden. 

Wanneer  hier  twee  goede  vrienden ,   na  eenc  lange  afwézendheid ,   malkan- 

deren  ontmoeten ,   géven  zij  zig  wederzijds  tot  verfche
idene  reizen  de  hand , 

leggen  de  wangen,  of  liever  de  reg
te  zijde  van  het  hoofd  verfcheidene 

 maaien  te 

zamen ,   en  herhalen  de  vraagen :   Hoe  vaart  gij  ?   is  alles  wél  enz.  
Als  een  Schech 

in'  een  gezelfchap  komt ,   vordert  de  beleefdheid ,   dat  allen  opftaan ,   en  de  inko- 

mende gaat  bij  het  gantfehe  gezelfchap  
rond,  of  alleen  bij  zijne  befte  

vrienden, 

oi-oetze  met  hun  de  hand  en  het  hoofd  aa
ntebieden ,   met  degewoonlxjke  vraa- 

ben  wenfchen.  De  heer  van  haven  deed  eens  de
  vraagen  door  Europeers , 

die  de  gewoonten  der  Arabieren  hebben 
 befchréven,  aangemerkt:  hoe  varen 

uwe  kamelen  enz.  Doch  ik  befloot  uit  het 
 antwoord ,   dat  dergelijke  vraagen  in 

het  geheel  niet  tot’  de  pligtplégingen.  beho
ren  (*).  De  Oofterlingen  hebben  geen 

6   ‘   nieuws* 
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nieuwstijdingen,  derhalven  kunnen  zij  in  hunne  bijëenkomften  niet  zo  veel  van 

de  ftaatlcunde  fpréken  als  de  Europeërs.  Het  weeder  is  bij  hen  beltendiger  dan 

bij  ons,  dus  verfchaft  bun  hetzelve  ook  niet  zo  veel  ilof  van  fpréken  als  aan  ons 

Europeërs.  De  zwervende  Arabiers  fpréken  over  hun  handwerk.  Wanneer 

daarom  twee  Bedouincn ,   waarvan  de  ééne  de  kameelen  of  andere  dieren  des 

anderen  kent,  malkanderen  vragen,  hoe  dezelven  varen,  zo  is  dit  niet  vreem- 

der ,   dan  wanneer  de  boeren  in  Europa  malkanderen  vragen ,   hoe  het  koorn 

Haat ,   of  het  vee  vet  word ,   enz. 

Er  verzamelden  zig  in  korten  tijd  i o   tot  12  perfoonen  ,   welken  meelt  allen 

Schech  genoemd  wierden,  fchoon  de  minlten  onder  hen  een  agtbaarer  aanzien 

hadden ,   of  béter  gekleed  waren ,   dan  de  gemeene  Arabiers.  Ik  denk  daarom , 

dat  de  titel  Schech  hier  niet  veel  meer  betékent  dan  Monjieur  bij  de  Franfchen. 

Al  deze  gaften  moeiten  met  koflfij  en  éten  onthaald  worden.  Nog  denzelfden 

avond  wierd  eene  geit  geflagt ,   en  aanltonds  gegétun.  Den  volgenden  dag  wier- 

den  nog  twee  geiten,  ééne  des  middags  en  de  andere  des  avonds,  geiiagt.  Doch 

de  Arabiers  zijn  niet  alléén  zo  galtvrij ,   wanneer  het  ten  kollen  van  een’  vreem- 

deling gefchieden  kan.  Onze  Schech  vandenltamSaiid ,   die  naderhand  met  onze 

beide  andere  Schechs  in  den  tuin  in  het  dal  Faran  fmulde,  nodigde  degeenen, 

welken  zij  onthaald  hadden,  op  onze  terugreis  van  den  berg  Sinaï,  zig  op  eene 

zékere  plaats  niet  ver  van  den  weg  te  verzamelen ,   en  hier  wierd  ook  eene  geit 

goflagt  en  gegeten. 

D   eze  Arabiers  leiden  dezelfde  lévenwijs,  als  de  ov’rige  zwervende  Ara- 

biers ,   Kiürden  en  Turkmannen.  Hunne  tenten  zijn  van  ’t  zelfde  maakzel  als 

die  der  Arabieren  in  Egipte ,   waarvan  norden  op  zijne  65^  plaat  eene  aftéke- 

ning  gegeven  heeft.  Men  heeft  daartoe  gemeenlijk  7   of  9   Itokken ,   drie  van 

dewelken  hooger  dan  de  anderen  zijn,  en  de  middenlte  is  de  langlte.  Over  de- 

ze Itokken  word  een  dik  zwart ,   of  zwart  en  wit  geltreept  grof  doek  gefpannen 

welk  de  vrouwen  in  de  woeltijne  zelven  maken.  De  tenten  zijn  zomtijds  met 

twee 

1'  tui  a   l’  autre ,   comment  Je  portent  leun  femmes ,   leursenfans,  leurs  chevaux ,   leursvachss,  kursboeuf5’ 

&   leurs  poulles  mêmes ;   mm  ils  n’oublient  point  furtout  de  s’infonrter  curieufment  de  lafanté  de  le‘ir 

cbien  &   de  leur  chat. 
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twee  of  drie  afdelingen,  opdat  de  vrouwen  van  de  ma
nnen,  of  de  mcnfchen 

van  de  heeften  afgezonderd  zouden  kunnen  zijn ,   wanneer  he
t  hun  niet  gelégen 

komt  gemeenfchapüjk  te  léven.  Dezulken,  welken  
geen  groote  tent bekoftigen 

kunnen  ,   leggen  een  kleed  over  vier  of  zes  paaie
n ,   en  anderen  fpannen  bij  een’ 

boom  zo 'groot  een’  doek  als  zij  krijgen  kunnen,  
of  zij  zoeken  de  klooven  der 

rotzen,  om  zig  tégen  de  hitte  en  den  régen 
 te  befchermen.  Boomen  zijn  in  de 

heete  geweften  in  ’t  gemeen,  om  de  koele  
lugt  die  daar  fpeelt,  zeer  aangenaam, 

en  daarom  légeren  de  Arabiers  zig  gaern  ond
er  of  bij  dezelven.  Huisraad  vind 

men  niet  veel  in  zulk  eene  arabifche  tent ,   doch  altijd  eene  ftroomat ,   die  hun 

jn  pjaats  Van  eene  tafel ,   ftoelen ,   en  bedftéde  dient.  De  klederen ,   of  hetgeen 

een  voornaam  Arabier  verder  hebben  mogt,  liggen  in  ge
flotene  zakken  bij  den 

wand.  Hunne  kookgereedfehap  is  zo  ingeri
gt ,   dat  zij  dezelve  gemaklijk  ver- 

voeren kunnen.  Zij  hebben  koperen  vertinde  potten.
  De  fchotcls  zijn  van 

dezelfde  ftof,  of  van  hout.  Hunnen  vuurhaerd  hebbenze  ra
svaerdig,  zij  zetten 

hunne  potten  flegts  op  lofle  ftcenen ,   of  over  een  in  de  aarde  gegraven  gat.  Mes- 

fen  ,   vorken  en  lepels  gebruiken  zij  aan  tafel  n
iet.  Een  rond  üuk  léder  is  der 

Arabieren  tafelkleed,  en  in  hetzelve  worden  
ook  de  overgefchoten  brokken be- 

woard  De  boter ,   welke  in  de  heete  landen  aanftonds  fmelt ,   hebben  zij  in  lé- 

deren zakken.  Het  water  halen  zij  in  geitenvellen,  en  
drinken  het  uit  één’  kope- 

ren ,   van  binnen  en  van  buiten  , wél  vertinden  kop.  Wind-  en  watermolens 

kent  men  hier  niet ;   het  koorn  word  in  een’  kleinen  handmolen  gem
alen.  Bak- 

ovens heeft  men  in  de  woeftijne  ook  niet,  maar  als  de  Arabi
ers  het  deeg  tot 

een’  grooten  platten  koek  gemaakt  hebben ,   bakken  zij  dien  op  eene  ronde  ij- 

Zeren  plaat,  of  bij  gebrek  van  dezelve,  maken  
zij  groote  klompen  of  ballen, 

leggen  dezelven  op  gloeijende  kooien,  en  bede
kkenze  er  ook  méde  tot  dat  het 

deeg  gaar  geworden  is.  Het  voornaamfte  voedzel
  der  Oofterlingen  in  ’t  gemeen 

is  nieuw  gebakken  brood;  zij  voorzien  zig  daarom  op  hunn
e  reizen  door  de 

Woeftenijën  voornaamlijk  van  meel. 

Hoe  zeer  ik  ook  begeerde  dezen  dag  ten  minften  eene  proef  van  de  oude  op- 

schriften te  zien ,   kon  ik  doch  geen  der  Arabieren  bewégen,  dat  hij  mij  dezel- 

Ven  toonde.  Wijl  ik  op  den  grond  en  bodem  mijns  ghafirs  niets  te  dugten 

had,  ging  ik  geheel  alléén  in  de  omliggende  dalen  en  op  fteile  heuvels
.  Doch  ik 

kwam  des  avonds  vermoeid  terug,  zonder  iets  het  geringfte  van  opfchriften 

Hl*  fi®- 
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gevonden  te  hebben.  Op  deze  wandeling  ontdekte  .ik  eenc  eenige  flegte  tent  ag- 
ter  eenen  heuvel,  en  vond  in  dezelve  de  vrouw  en  de  zutler  van  onzen  Schech» 

welken  bézig  waren  koorn  met  een’  kleinen  handmolen  te  malen,  en  brood  te 
bakken.  De  gemeene  arabifche  vrouwen  in  dorpen  zijn  niet  zo  bezorgd  om  zig  te 

bedekken  ,   wanneer  zij  bijgeval  een’  vrecmd’ling  zien  naderen;  doch  ééne  van 
deze  twee  kwam  mij  buiten  de  tent  met  bedekten  aangezigte  te  gemoet,  enbragt 
mij  wat  gomme.  Miflchien  dat  zij  zulks  deed ,   om  een  béter  gefchenk  in  de 
plaats  te  bekomen ;   want  zij  weigerde  geenzins ,   eene  kleinigheid,  welke  ik  haar 
aanbood ,   aantenémen.  Doch  mogelijk  verëifcht  de  gewoonte  bij  de  Arabiers, 
dat  zij  eenen  vreemd  ling  altijd  met  een  gefchenk  te  gemoet  komen.  Op  eene 
andeic  plaats  ontmoette  ik  een  kleinen  jongen ,   zijnde  de  zoon  van  onzen  Schech, 

bij  de  geiten.  Hij  was  reeds  onderrigt,  dat  zijn  vader  mij  in  de  woeftiine  bege- 
leidde. Ik  was  lang  met  hem  in  gefprek,  en  bewonderde  zijne  ernfthaftigheid 

en  vrijpoftige  antwoorden.  Hoewel  ik  nog  zeer  liegt  arabifch  fprak ,   en  hij  waar- 
schijnlijk nooit  iemand  van  eene  vreemde  natie  gezien  had,  maakte  hem  dit  eg- 

ter  gantfeh  niet  befchroomd,  gelijk  de  boerenkinderen  anders  gemeenlijk  zijn. 
Hij  nodigde  mij  méde  naar  zijn  huis ,   om  fchoon  koud  water  te  gaan  drinken , 

dat  eèrft  dien  dag  uit  de  bron  gefchept  was,  en  dit  gefchiedde  met  zulk  eene  gul- 
heid, dat  ik  het  hem  niet  zou  afgeflagen  hebben,  indien  het  niet  reeds  te  laat 

geweeft  ware.  De  Arabiers  hebben  een’  eigen  naam  voor  eene  tent,  naamlijk Cheime.  Ik  bemerkte  nogthans,  dat  de  Arabiers  dezer  ftreck  ze  altijd  hun  huis, 
naamlijk  Beit  noemden. 

Den  riden  Septb.,  des  morgens  vroeg,  réden  de  heer  van  haven  en  ik,  in 
gezelfchap  van  eenige  Arabiers  ,   allen  wel  gewapend ,   als  hadden  wij  eenen  vij- 

and te  vrezen  gehad ,   door  kromme  wégen  naar  ’t  zuidöoftcn  tot  aan  den  voet 
van  den  zogenaamden  Dsjabbel  el  Mokatteb.  Deze  is  zo  Heil  en  hoog,  dat  wij 
onze  kameelen  benéden  aan  den  berg  moeiten  laten  Haan ,   en  wel  iz  uur toebren- 
gen  om  er  op  tc  klimmen.  Nadat  wij  dezen  moeilijken  berg  beklommen  had- 

den ,   meenden  wij  eindelijk  de  opfchriften  aan  dc  rotzen  zelven  te  vinden.  Doch 

wij  waren  niet  weinig  verwonderd,  als  wij  hier  midden  in  de  woeltijne,  op  zulk 
eenen  hoogen ,   en  naar  deze  zijde  zo  lleilen  berg ,   een  pragtig  egiptifch  kerkhof 
zagen,  want  dus  zal  el k   Europeer  het  zelve  no.  men  ,   fchoon  hij  geen  begraaf- 

plaats van  dien  aart  in  Egiptc  gevonden  heeft ,   waar  de  meelte  oudheden  van 

tijd 
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tijd  tot  tijd  mot  aarde  bedekt  zij
n.  Men  ziet  hier  nog  eene  meni

gte ,   deels  over. 

eindftaande ,   deels  omgevallene  of  gebrokene 
 fteenen  van  j   tot  7   voet  lang  en

 

ij  tot  2   voet  breed,  vol  met  eg
iptifche  beeldfchnften.  Dezen 

 kunnen  zeket 

niet  anders  dan  graffteenen  gcwcelt
  zijn.  Van  een  gebouw,  waarva

n  ik  op  de 

XLIV  tafel  eene  afbeelding  gegd
ven  heb,  is  fchier  niet  dan  de  n

rnuren  meer  ove- 

rij.  Het  fchnnt  ten  deele  in  de
n  grond  gebouwd  te  zijn  gewee

ft;  wantvanbm- 

nen  ishetnog  veel  dieper  dan 
 de  grond  buitenom,  en  in  dit 

 gebouw  vmd  men  vee- 

le  fteenen  met  beeldfchrift.  A
an  het  breeder  einde  >   eene 

 kleme  kamer,  dre 

nog 'overdekt,  en  door  een'  vier
kanten  pilaar  ondcrftcund  is;  en 

 in  dezelve  Zjn 

Veele  becldfchriften ,   zo  wel  rondöm  aan  de  wanden  a
ls  aan  den  pilaai.  en 

vind  in  dit  gebouw  ook  nog  borftbeelden 
 naar  den  fmaak  der  oude  Egtptenaaren, 

en  bouwkundige  cieraaden  van  de
zelfde  foort  als  korden  in  Oppe

rcgtpte  gete- 

kend  heeft,  tageliks  eene  klei
ne  vierkante  zuil  van  boven  me

t  vter  koppen. 

Al  de  graffteenen  met  de  beeldfehr
iften  en  borftbeelden  zijn  van  een

  fijnen  en 

harden  zandfteen.  De  egipntclie  oud
heden  met  beeldlclwttten  heftaan,  gel

ijk 

men  weet  ,   uit  een  hard  gra
nit. 

De  Arabiers  vergunden  ons ,   alles  nauwkeurig  in  oogenfc
lujn  te  némen  ,   en 

ook  iets  op  te  fchrijven.  Ma
ar  ik  had  bij  mijne  terugk

om*  naar  Europa  een 

bewijs  nodig ,   dat  de  opfchriften  die  men  hier 
 vind  wezenlijk  egiptifche  bed 

 chnf- 

ten  zijn  en  daarom  wilde  ik  eeni
ge  fteenen  affchnjven.  Dit  Ichee

n  het  oo- 

genblik  tcziin,  waarop  de  Arabier
s  wagtten.  Zy  kwamen  allen  toef

chieten, 

en  verboden  mij,  zonder  verlof  de
s  Schechs  van  dit  gebergte,  zelfs

  het  minfte 

aftefchrijven.  Dewijl  onze  gh
afirs  wiften,  dat  wij  niet  aUee

n  gekomen  waren 

om  de  opfchriften  te  zien,  maa
r  dat  ik  ook  willens  was  affch

riften  daarvan  me- 

de te  némen,  zo  had  men  bij  den  maa
ltijd  van  den  vongen  dag  afgefpro

ken ,   dat 

ook  een  hunner  vrienden,  mogeli
jk  een  aanzienlijker  Schech  dan  onz

e  ghafirs, 

iets  van  ons  trekken ,   en  de  Schech  van  den  Dsjübbel  el  Mok
atteb  zou  genoemd 

worden.  Hij  was  reeds  boven  op  den  b
erg  als  wij  er  kwamen ,   en  fprak  er 

niets  tégen,  dat  wij  alles  nauwkeurig 
 befchouwden.  Maar  tévens  verzekerde

 

hij,  dat  hij  mij  voor  geen  ioo  fpécieda
alders  vergunnen  zou,  flcgts  het  op- 

fchrift  van  één’  eenigenfteen  aftefchrijven
,  met  degewoone  veröntfchuldiging, 

dat  hij  niet  kon  toeftaan  dat  vreemden 
 de  begravene  fchatten  vandaar  haalden.

 

He  Arabiers  fchijnen  indedaad  te  geloven
,  dat  de  Europeërs  en  de  Maggrebi, 

Hh  2   
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of  weftlijke  Arabiers,*  de  verborgene  fchatten  wéten  te  vinden,  ia  dat  ziize  door zékere  kimden,  als  zij  maar  de  opfchriften  hebben,  naar  hun  vaderland  kun- 
nen  doen  marfchéren.  Doch  dit  is  gemeenlijk  alleen  een  voonvendzel  om  een 
goe  c   i   m   'geld  te  bekomen.  Ten  minden  geloof  ik  niet ,   dat  een  Arabier  eene kleine  zékere  wi aft  laat  varen,  voor  fchatten,  tot  het  bezit  van  dewelke n   hij 
geen  hoop  heeft  te  geraken.  Men  moet  hunne  taal  en  wijze  van  denken  ken- 

nen, hen  met  befcheidenheid  voorbereiden,  en  als  zij  van  verborgene  fchatten 
fpréken,  hen  op  eene  vriendelijke  wijze  op  andere  gedagcen  zoeken  te  brengen. 
Zij  déden  mij  verfcheidene  voorilagen,  naamlijk,  dat  ik  den  Schech  des  b ergs 
één  derde,  en  onzen  ghafirs  één  derde  van  den  fchat,  dien  ik  vinden  mogtzou 
beloven,  indien  ik  den  Schech  de  100  fpéciedaalders  niet  betalen,  en  den  fchat 
voor  mij  behouden  wilde.  D och  ik  had  nog  niet  geleerd,  om  hen  naar  beho- 

ren hierop  te  antwoorden.  Ik  lachte  over  hunne  voorflagen,  en  verzékerde, 
dat  ik  niets  van  den  verborgen  fchat  begeerde,  maar  alleen  het  fchrift  affchrij- 
ven  wilde,  zn  zelveu  mugee U   oppaiïbii  wanueci  dc  u.-  voorichijn  kwam. 
Toen  ik  bemerkte,  dat  ik  dien  dag  niets  zou  kunnen  uitrigten,  wierd  ik  het 

heimlijk  ééns  met  één’  van  onze  ghafirs,  die  zig  altijd  zeer  gedienftigen  opregt jegens  mij  betoond  had,  dat  hij  mij  op  de  terugreis  van  den  berg  Sinaï  alléén 
hierheen  geleiden,  en  mij  tijd  laten  zou  orn  van  eenige  ftcenen  affchriften  te 
maken.  Ik  beloofde  hem  daarvoor  vier  fpéciedaalders.  De  Schech  des  bergfi 
zou  er  miflcMen  ook  meê  te  vréde  gerveett  zyn,  maar  ik  wilde  hem  „ktsbetl 
len ,   h.j  moeft  den  berg  voor  niet  opgeklommen  zijn ,   en  naderhand  had  ik  zelve  de 
moeite  dezen  hoogen  en  Reilen  berg  nog  eens  te  beklimmen.  Mijn  ghafir 
hield  bij  onze  tcrugkomfl  zijn  woord,  en  ik  fchreef  het  grootfte  gedeelte  der beeldfchnften  af  van  drie  Reenen,  gelijk  oP  de  XLV  en  XL  VI  tafel  te  zien  is. 
Men  ziet  daarüiü,  dat  het  wézenlijk  beeldfchriften  zijn;  want  de  meefte  figuu- 
ren,  die  hier  voorkomen ,   vind  men  ook  op  de  oude  gedenktekens  in  Egipte. Het  kwam  mij  ten  eerRen  zonderling  voor,  dat  ik  in  dezen  oord,  waar  men  vee- 
le  geiten  vind,  ook  fchier  op  alle  Reenen  de  figuur  eener  geit  zag;  doch  in  E~ 
gipte,  daai  een  overvloed  van  hoornvee  is,  vind  men  veeltijds  op  de  pronkké- 
ge  s   de  figuuicn  van  een’  os.  Wanneer  andere  reizigers  het  der  moeite  waer- 
dig  agten,  deze  oudheden  in  de  woeflijne  te  bezoeken,  wenfehik,  dat  zij  hier 
doen  graven,  om  te  onderzoeken,  of  men  hier  'indedaad  blijken  van  doode  Jichaa- 

mea 
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men  vind.  Hiertoe  zal  mogelijk  geen  nieuwlings  aangekomen  Europeër  de 

Arabiers  kunnen  overréden.  MilTchien  zou  het  door  derzelver  oofterfche  be- 

dienden kunnen  gefchieden ,   voornaamlijk  wanneer  hij  geen  andere  ghafir  heeft, 

dan  enkel  een’  welgezinden  Schech  van  Beni  Leghat ,   in  wiens  gebied  de  berg 

%. 
Deze  Dsjabbel  el  Mokatteb  heeft  dus  niets  gelijk  met  dien,  welken  de  voor- 

ftander  der  Franciskaanen  te  Kahira  befchréven  heeft.  Hij  fchijnt  nogthans  veel 

merkwaerdiger  te  zijn,  voornaamlijk  daar  reeds  genoegzaam  bewezen  is,  dat  de 

Schriften  aan  die  bergen  noch  oud  noch  fraai  zijn ,   en  waarfchijnlijk  alleen  door 

reizigers  gegraveerd  zijn.  Deze  beeldfchriften  daarentegen  zijn  al  zo  fraai  als 

de  egiptifchen.  Eene  blijk  dat  de  kunften  ook  hier  in  bloei  geweeft  zijn ,   en 

dat  hier  omfti  eeks  eene  ftad  met  rijke  inwoners  moet  gelégen  hebben ,   ten  zij 

men  konde  bewijzen ,   dat  zomtijds  zékere  Egiptenaars ,   die  hunne  overlédene 

bloedvrienden  niet  als  mumiën  bewaarden ,   dien  oord  in  de  woeftijne  bijzonder 

heilig  gehouden,  en  daarom  hunne  dooden  buiten  ’s  lands  gevoerd  hebben. 

Het  water  is  in  deze  woeftijne  niet  zo  zeldzaam,  en  deze  bergagtigc  geweften 

Zijn  nog  tégenWOOrdig  niptÉ  A'J  ,hh1uwoim»  onfMnnf-  j   olc  ppn  reiaigcr  wel 

gemeenlijk  gelooft,  omdat  hij  door  de  Arabiers  altijd  door  zulke  oorden  geleid 

Word ,   waar  hij  geen  tenten  aantreft.  Voortijds  kan  dit  land  veel  fterker  be- 

volkt geweeft  zijn ,   en  de  groote  handel  te  land  tuflehen  Arabië  en  Egipte  kan 

ha  die  oude  tijden  veel  tot  de  opkomft  der  ftéden  in  dit  geweft  toegebragt  heb- 
ben. 

Zou  men  hier  niet  de  Iuftgraven ,   4   boek  van  moses  XI,  34,  of  den 

berg  Hor,  4   boek  van  moses  XXXIII,  38,  kunnen  zoeken?  Deze  begraaf- 

misplaats  mag  van  de  Ifraëliten  of  van  de  oude  inwoners  dezes  lands  haaren  oor- 

fprong  hebben ,   zij  kan  den  geleerden  tot  veele  onderzoekingen  gelegenheid  gé- 

ven. Den  Israëliten  was  het  juift  niet  verboden  zig  van  de  in  het  beeldfpraa- 

kig  fchrift  voorkomende  figuuren  te  bedienen,  of  andere  afbeeldingen  van  men- 

schenen dieren  te  hebben,  maar  zij  mogten  ze  niet  aanbidden.  De  Jooden 

graveren  ook  thans  nog  allerhande  figuuren,  ja  zelfs  afbeeldingen  op  zégels  en 

hgnetten. 

Toen  wij  van  den  gemelden  berg  weer  af  klommen,  zag  ik  eenen  ruwen 

heen  met  eenige  figuuren ,   die  van  de  ledige  hand  eens  herders  fchénen  te  zijn- 

Hh  3   De- 
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Dezen  zijn  zeer  flegt ,   gelijk  men  hij  P   op  de  L.  tafel  ziet.  Ondertiiffchen  kan 

men  van  lieden,  die  in  dit  geweft  zédert  duizend  en  meer  jaaren  gewoond  heb- 

ben ,   niet  veel  béters  verwagten. 

Volgens  de  befchrijving ,   welke  men  van  eenen  anderen  Dsjabbel  el  mokat- 

teb,  die  men  zegt,  in  dit  geweft  te  zijn,  en  dien  wij  eigenlijk  zogten,  ge- 

maakt heeft,  geloofden  wij  ten  minfteneene  volle  maand  nodig  te  hebben,  alleen 

om  de  opfchriften ,   die  men  daar  vind,  aftefchrijven ,   doch  hier  waren  wij  in 

éénen  dag  met  ons  werk  klaar.  Dewijl  evenwel  de  fchépen  nog  niet  zo  fchie- 

lilk  van  Sués  vertrokken,  befloten  wij  cerft  nog  eene  reis  naar  den  berg  Sinax 

te  doen.  Wij  reisden  den  I2dcn  Septb.  aan  de  noordzijde  van  den  hiervoor  be- 

fchréven  berg  voorbij.  Het  land  wierd  ftceds  meer  en  meer  bergagtig,  en, na- 

dat wij  omtrent  twee  uuren  op  weg  geweeft  waren ,   toonde  men  ons  den  berg 

Sinaï ,   of  veeleer  den  Dsjabbel  Mufa  naar  ’t  Z.  O.  ten  Z.  Hier  was  eene  be- 

graafplaats der  Arabieren ,   wordende  zomtijds  lijken  eenige  dagreizen  ver  her- 

waard  gebragt.  Naderhand  reisden  wij  door  een  effen  dal  Chamêle-,  dat  aan  bei- 

de zijden  zeer  fteile  zandfteengebergten ,   en  zo  ik  mij  wél  herïnnere ,   ook  hier 

Cl!  daar  granitacJcra  Leeft.  De  Weg  tot  LlCt  ging  naar  hr+  O.  ten  Z.  ,   Omtrent 

duitfche  mijl.  Des  namiddags  gingen  wij  door  het  dal  Debur ,   en  door  het 

dal  Barak ;   in  het  laatfte  hielden  wij  ruftplaats  bij  eenen  berg  Et  mdn.  In  deze 

ftreek  zagen  wij  twee  begraafplaatzen  van  dewelken  de  ééne,  waarveele  fteenen 

opde  graven  opgehoopt  waren  ,   reeds  veele  eeuwen  oud  moet  zijn.  Daarna  had- 

den wij  een’  ongemaklijken  weg  over  eenen  berg,  en  kwamen  toen  in  het 
dal  Ifraitu ,   daar  wij  zeer  goed  water  vonden.  Des  avonds  légerden  wij  ons  in 

het  dal  Génne ,   alwaar  omtrent  een  halfuur  van  hetzelve ,   ook  goed  water  was. 

De  weg ,   dien  wij  ’s  namiddags  afgeleid  hadden ,   was  omt  -ent  mijl  naar  ’t 
Z.  O.  dus  onze  gebeele  dagreis  sl  mijl,  en  onze  afftand  van  Sués  03  mijlen- 

De  gezigten  van  bergen  en  dalen  kunnen  eenen  geleerden  zeer  onverfchillig 

zijn.  Om  evenwel  eene  proef  te  géven  ,   dat  men  in  de  woeftijne  zomtijds  ook 

fraije  uitzigten  heeft;  zo  tékende  ik  op  mijne  terugreis  nog  een  gezigt  in  het 

dal  Ifraitu  op  de  XLIII  plaat.  In  dit  dal  was  het,  waar  ons  eene  voornaams 

arabifche  mevrouw  met  een’  bediende  ontmoette,  doch  die  ziguk  eerbied  voor 

de  Schechs  die  ons  begeleidden ,   van  den  weg  verwijderde ,   van  haaren  kameel 

ft  «eg ,   en  ons  te  voet  voorbij  ging,  gelijk  in  de  befchrijving  van  Arabië  bladz* 

4* 
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48  aangemerkt  is.  Een  ander  vrouwsperfoon ,   die,  zo  als  de  arabifche’ fraije 

fcx  te  Kahira  en  te  Sués,  geheel  en  al  bedekt  was,  en  ons  op  een’  engendoor-
 

togt  in  het  dal  Génne  te  voet  tégen  kwam ,   plaatfle  zig  zo  lang  ter  zijde  den  weg 

met  het  aangezigt  van  ons  afgekeerd,  tot  dat  wij  voorbij  geréden  waren.  Toen 

kwam  mij  de  gefchiednis  van  thamar  te  binnen.  Maar  als  ik  haar  den
  vréde 

Wenfchte ,   en  mijne  arabifche  begeleiders  uit  dit  mijn  gedrag  bemerkten,  dat  ik 

een  vreemd’ling  in  hunne  gebruiken  was ,   onderrigtten  zij  mij ,   dat  deze  vrouw 

üit  ontzag  voor  vreemde  mansperfoonen  ons  den  rug  toegekcerd  
had ,   en  dat  ik 

haar,  volgens  hunne  gebruiken,  niet  had  moeten  groeten. 

De  woonplaats  van  onzen  ghafir  van  Beni  Saiid  was  in  het  dal  Faran ,   niet 

Ver  van  den  weg  naar  den  berg  Sinaï.  Hij  wilde  nu  ook  nie
t  zo  ver  in  dewoe- 

ftijne  gekomen  zijn  zonder  zijne  familie  gezien  te  hebben, 
 en  reed  nu  met  een 

dromedaris  voorüit.  Wij  volgden  hem  den  I3  len  Septb.  i|  mijl  Z.  Z.  O
.  door 

het  dal  Ertdme.  Deze  oord  is  dus  24*  mijl  van  Sués  af.  Hier  verlieten  wij  den 

Weg  naar  den  berg  Sinaï,  en  trokken  eene  goede  halve  mijl  naar  
’t  wetten , 

Voorbij  den  berg  Sirbal,  tot  digt  bij  de  woning  of  tenten  van  o
nzen  Schech. 

De  Arabiers  floegen  daar  on«  ny  toom  on .   pr  Heten  ons  in  de  een- 

zaamheid uitruften,  wijl  zij  ondertufichen  hunne  vrienden  in  de  oml
iggende  ftreek 

in  de  dadelboomgaarden  bezogten.  Ik  hoorde ,   dat  men  daar  nog  overblijfzels 

Van  eene  oude  ftad  vind,  en  had  groote  begeerte,  dezelven  te  zien.  Doch  als  de 

Arabiers  dit  bemerkten,  gingen  zij  van  ons  weg,  zonder  mij  er  het  geringfte 

berigt  van  tc  géven.  Het  léger  van  onzen  Schech  beftond  uit  9   o
f  10  tenten. 

Wij  zagen  hier  eene  groote  ménigte  geiten,  veele  kam
eelcn,  eenige  ézels  en 

Weinige  hoenders  en  honden. 

Wij  waren  dus  in  het  vermaarde  dal  Pharan  arab.  Wadi
  Farm,  eene  ftreek 

lands  dezer  woeftijne,  die  haaren  naam  zédert  moses  tijd  niet  v
eranderd  heeft, 

liet  begint,  volgens  de  berigten  der  Arabieren ,   vau ’t  O.  ten  N.,  eene  halve 

dagreis  ver  van  de  plaats  daar  wij  ons  léger  hadden,  en  eindigt  eene  dagreis  ver- 

der naar  ’t  W.  ten  Z.  aan  den  arabifchen  zeeboezem.  De  bergen ,   welken  dit 

dal  van  beide  zijden  befluiten ,   zijn  zeer  fteil,  aan  de  plaats  daar  wij  waren ,   van 

Zandfteen,  en  hier  en  daar  met  rood  en  zwart  gefpikkeld  grof  granit  vermengd. 

In  dit  jaargetij  (Septbr.)  was  het  droog,  doch  na  eenen  lang  aanhoudenden  ré- 

Een  ftroomt  het  water  van  de  omliggende  gebergten  zodanig  in  hetzelve,  dat 
de 
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de  Arabiers  op  zommigè  plaatzen  met  hunne  tenten  de  vlugt  naar  hoogten  moe- 

ten némen.  Wij  zagen  maar  een  klein  gedeelte  van  dit  dal ,   en  mogelijk  maar 
eenen  tak  daarvan  die  niet  vrugtbaar  was ;   men  roemt  ondertulTchen  thans  nog 

de  vmgtbaarhcid  van  het  dal  Faran.  In  de  ftreek,  werwaard  onze  ghafirs  ge- 

reisd waren,  zijn  (naar  het  verhaal  der  Arabieren)  zo  veele  dadel  boomgaarden  5 
dat  veele  duizend  menfchcn  hun  beftaan  daarvan  hebben.  Dc  Arabiers  dezer 

plaats,  en  die,  welken  aan  de  weftzijde  van  den  Dsjabbel  Mufa  wonen,  bren- 

gen jaarlijks  ook  veele  dadels,  druiven,  appelen,  en  andere  voortrefiijke  vrug- 
ten  naar  Sués  en  Kahira.  Die  van  andere  geweften,  verkopen  in  de  gemelde 
ftéden  geiten ,   gom ,   houtskoolen  en  kleine  fteenen  tot  handmolens ,   en  ruilen 

daai  tégen  levensmiddelen  en  kléderen ,   waarmeê  zij  naar  de  woeflijne  terug- trekken. 

Het  is  bekend,  dat  het  den  Arabieren  geöorlofd  is,  tot  vier  vrouwen  te  ge- 
lijk te  hebben.  Evenwel  zijn  de  meeften  met  ééne  vernoegd,  en  houden  de- 

zelve al  hun  léven ,   indien  zij  zig  maar  eenigermate  naar  den  wille  des  mans 
lchilct.  Onze  Schech  van  Beni  Saiid  had  twee  vrouwen,  waarvan  de  ééne, 
welke  woonde  daar  wij  onze  ctait  «pgt.nagcii  nadüci, ^   op  de  lieden  agt  géven 
moeft ,   die  het  vee  hoedden.  De  tweede  woonde  aan  eenen  anderen  oord ,   en 
had  het  opzigt  over  eenen  dadelboomgaard.  Dus  wierden  zijne  huislijke  bézig- 
heden  door  zijne  beide  vrouwen  bezorgd,  als  hij  zijne  vrienden  bezogt,  ofte 
Sués  was,  om  geld  te  verdienen  met  water  halen,  of  als  hij  waaren  naar  Sués 

en  Kahira  bragt.  Onze  gebuurin,  de  voornaamfte  vrouw  in  ’t  léger,  vereerde 
ons  des  namiddags,  in  gezelfchap  van  eenige  andere  arabifche  vrouwen,  met 
een  bezoek,  en  bragt  ons  een  hoen  en  eenige  eijeren  ten  gefchenk.  Thans  was 
ik  1   eeds  vi  ij  lang  in  het  Ooftcn  geweeft ,   doch  dit  was  de  eerftemaal  dat  ik  met 
eene  mohammedaanfehe  vrouw  fprak,  wanneer  ik  de  danflerelTen  te  Kahira  niet 
rékene.  De  Araberinncn  wilden  niet  in  onze  tent  komen ,   maar  plaatften  zig 
allen  buiten  dezelve,  doch  zo  nabij  ,   dat  zij  in  de  fchaduw  zaten,  en  wij  gemak- 
lijk  met  haar  konden  fpreken.  Van  al  hetgeen  wij  haar  van  Europa  verhaalden? 
beviel  haai  niets  zo  zeer ,   dan  dat  een  Chriften  maai*  ééne  vrouw  mogt  hebben- 
De  vrouw  van  onzen  Schech  beklaagde  zig,  dat  zij  eene  médedingfter  had,  voor- 

naamlijk klaagde  zij  daarover,  dat  haar  man  deze  meer  beminde,  daar  zij  beffl 
nogthans  liet  eerfte  getrouwd,  en  zig  altoos  wél  gedragen  had.  Ik  liet  het  aan 
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mijn’  reisgenoot  over,  om  verder  met  deze  dam
e  te  fpréken.  Zij  ™“^em 

dat  haar  man  den  meeften  tijd
  van  het  jaar  met  reizen  naar 

 Sués  en  in- 

buigt, en  noemde  bij  deze  gelegenhei
d  Egipte  telkens  Rtf.  Ondeit

u.Tclicn  bete- 

kent Ryf  niet  enkel  Néderëgipte ,   of  Delta,  gelijk  een, ge  geleer
den  gemeend  heb- 

ben  D«  castro  en  vader  eoiio  ho
orden  denzelfdennaamvanOpper

egipte(  ). 

Terwijl  ondertuflchen  de  hee
r  va»  have»  met  deze  arabi

fcbe  vronw  ingefprek 

1T  Lakte  ik  cene  
tekening  van  haare  klé

ding,  gelijk  dezelve  bla
dz.  158  be- 

Lrdvet  en  op  de  
plaat  bij  +8  afgebeeld  i. 

 Deze  kléding  en  bijzo» 

der  de  groote  ringen  in  de 
 ooren,  om  den  hals,  om  

de  aimen  eneene 

nm  voor  de  geleerden  merkwae
rdig  te  zijn,  wijl  de  Ifraëliten

  m   deze  geweften 

geweeft  zijn,  en  de  inoden  o
nder  de  zwervende  Arabiers 

 zédert  dien  tijd  mis- 

fchien  niet  veel  veranderd  zijn
. 

I,t  Z',1  in  het  voorbijgaan  nog  iets
  van  de  kléding  der  Arabieren  van

  dit  geweli 

zeggen.  Dezulken,  welken  veele
  bézighedcn  in  de  Héden  hebben,

  kleden  zig 

Vrjj  burgerlijk.  Zij  dragen  naamlij
k  eenen  turban ,   een  wijd  hemd,  en  over  het- 

zelve  een  overkleed  met  een'  gorde
l  om  de  heupen,  en  een'  ruimen 

 broek  van 

liinwaat  onder  het  hemd.  Do  
fel, oenen  dezer  Arabieren,  waar

van  men  de  af- 

b   m   O   „n  de  II  tafel  in  de  b
efchrijving  van  Arabië  ziet,  

fchénen  mi] bijzonder 

meSt“ant  dezen  zijn  met  zo  kunftig  en  
hebben  zulke  lange  ne 

m»n\,iet  als  de  europifche  
fcliilders  de  fchoencn  der  Oofte

rlmgen  gemeenlijk 

plégen  aftebeelden;  zij  zijn  
zomtijds  enkel  van  onbereid  

léder.  De  wijde  arabi- 

fche  mantel.  Ma,  die  op 
 de  ooftzijde  »   Ambië de ,*«•« 

inwoneren  is,  heb  ik  in  dit  geweft  met  gezien.  Qm  zjg  hcen 

in  plaats  van  denzelven^  mg  ̂   “Jijft/waarvan  ik  reeds  bladz.  r88  mei- 
gelijk  de  f5-  «P  ‘ '   ̂   ‘   ]aPat(l0  fi  2al  den  lézer  de  fleigbeugel  bijzonder 

vS,Smvoorkmnen.  Lj  is  va
n  Aei-k  blik ,   en  men  gebruikt  ™cherp

e 

hoeken  in  plaats  van  fpoore
n.  De  Arabier  draagt  altijd 

 zijn  groo  breed  en 

van  voren  fpitsmes,  Jambea 
 genoemd,  ra  zijnen  gordel  v

ooi  het  lijf.  Als  hij 

(*)  Reis  van  Do»  stbphaho  be  g
ama  in  de  verzameling  van  alle  rei

sbefcb  rij  vingen,  I   Deel 

bladz.  214.  Voyage  d’Jbyffme  du
  R-  r.  lobo  ,   par  -le  grand  bladz.

  37- 
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in  de  woeffijne  uitgaat ,   is  hij*  Rerker  gewapend.  Alsdan  hangt  hij  zijnen  fabel aan  eenen  riem  over  den  regten  fchouder,  aan  de  linke  zijde,  indien  hij  ge- 
wend is  de  regte  hand  te  gebruiken;  eenige  weinigen  die  links  zijn,  hangen 

den  fabel  aan  de  regte  zijde.  Hij  draagt  gemeenlijk  ook  een’  fnaphaan  met&ee- 
ne  lont,  en  dan  hangt  de  kruithoorn  aan  de  zijde  daar  de  fabel  niet  is.  De  pa- 
troontafch  is  om  het  lijf  gegefpt.  Maar ,   fchoon  zij  fchietgeweer  hebben ,   ont- 

breekt het  hun  meefial  aan  kruit  en  lood.  Te  paerde  cn  op  hunne  kamee- 
len  hebben  zij  altijd  lanciën,  en  die  te  voet  gaan  hebben  zomtijds  ook  zulk  een 
geweer,  maar  het  is  korter.  Boogen,  pijlen,  en  flingers  heb  ik  bij  de  Arabiers 
niet  gezien. 

Wij  hadden  dezen  dag  ook  een  bezoek  van  Arabiers,  die  ons  frilfe  geelc  da- 
dels bragten,  doch  zij  waren  in  dit  jaargetij  nog  nauwlijks  tot  rijpheid  gekomen. 

Tégen  den  avond  kwamen  onze  ghafirs  weer  terug.  Wij  braken  den  14^11  Septb. 
des  morgens  op,  en  gingen  eene  goede  halve  mijl,  op  denzelfden  weg  dien  wij 
gekomen  waren,  tot  op  den  weg  die  naar  den  berg  Sinaï  loopt.  Naderhand  reis- 

den wij  in  eene  vlakte ,   die  men  nog  wadi  Faran  noemde,  twee  duitfche  mijlen 
Z.  O.  tot  aan  den  voet  van  dpn  Drjiïhbr>l  Afr*Ju,  Van.  hier  gingen  wij  i- 
mijl  verder  Z.  O.  dit  gebergte  op ,   door  Regte  wégen,  en  légerden  ons  des  t 
vonds  27  j   duitfche  mijl  van  Sués,  bij  eenen  Reen  van  omtrent  16  voet  midde- 

ls- Deze  was  naar  mijn  oordeel  in  het  midden  van  één  geborRen;  de  Ara- 
biers meenden,  dat  moses  hem  met  een  zwaerd  in  ééns  zo  kunfb'g  doorgefnéden 

had.  Op  dit  gebergte  troffen  wij  verfcheidene  bronnen  aan,  en,  daar  ik  in  zo 
langen  tijd  in  Egipte  en  in  de  (treek  van  Sués  geen  goed  bronwater  gezien  had, 
fmaakte  mij  het  koud  water  uit  dezelven  veel  heerlijker  dan  de  koRlijkfle  wijn in  Europa. 

Ik  zag  dezen  dag  verfcheidene  opfchriften  met  geheel  onbekende  letters  en 
fchreef  er  op  mijne  terugreis  eenigen  van  af,  gelijk  men  op  de  XLIX  tafel  ziet 
A.  B.  C.  waren  op  groote  ruwe  Reenen,  en  D.  op  de  rots  zelve  gegraveerd, 
of  ingeflagen.  De  rots  digt  aan  den  weg  is  op  zommige  plaatzen  zeer  fteil,  en het  water,  welk  hier  na  eenen  Rerken  régen  affiort,  heeft  hier  en  daar  de  rots zelve ,   of  de  afgebrokene  Rukken  uitgehold. 

Den  i5<3en  Septb.  moeRen  wij  op  den  DsjaLbel  Mufa  nog  maar  i{  mijl  afleg- gen naar  t   Z.  O.  tot  aan  het  klooRer  St.  catharina.  Dit  klooRer  ligt  dus, 

naai*
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naar  mijne  rekening,  a8J  duitfche  m
ijlen  van  Sués.  Men  ziet  de  lig

ging  van 

hetzelve  op  de  XLIV.  plaat.  De  
grond,  waarop  het  kloofter  ftaat

,  is  zeer  af- 

hellende, hij  is  naamlijk  aan  de  zuidweftzijde
  veel  hooger  dan  aan  de  ooftzijde

. 

Het  voornaamfte  gebouw  is  omtrent 
 60  dubbelde  fchréden  lang,  en  55  

van  de- 

ze fchréden  breed,  en  voor  het  grootf
te  gedeelte  van  gehouwene  fteenen

  opge- 

bouwd, 'een  arbeid ,   welke  zo  ver  in  de  woeftijne  veel 
 geld  en  moeite  moet  ge- 

keft hebben.  Vóór  aan  dit  hoofdgeb
ouw  is  een  ander  klein  gebouw  

van  gerin- 

ger’ arbeid.  In  hetzelve  is  de  eenigfte
  deur  van  het  kloofter,  en  deze 

 is  den 

meeften  tijd  nog  toegemetzeld.  Al 
 hetgeen  men  in  het  kloofter  inbren

gen  wi  , 

het  zij  menfehen  of  lévensmiddelen ,   word  met  een  touw,  dat  over  een
e  rol 

loopt,  tot  op  het  dak  om  hoog  geha
ald.  Digt  vóór  het  kloofter  is  een 

 groo* 

te  tuin  met  de  fchoonfte  vrugtboomen ,   tot  denwelken  de  Munniken,  gelijk  d
e 

Arabiers  verzékerden,  eenen  gang  onder
  den  grond  hebben. 

Geen  vreemd’ling ,   ten  minften  geen  Europcër ,   mag  in  dit  kloofter  gelaten 

worden,  ten  zij  hij  eenen  brief  médebrenge
  van  den  Bifichop  van  den  berg  Si- 

naï,  die  gemeenlijk  te  Kdhira  zijn  verbli
jf  houd.  Dit  vernamen  wij  reeds  m

 

Famte  Wij  hadden  dienaangaande  
met  eten  Freiaat  gefproxeu ,   Joch  hij  was 

fehielijk  naar  Conftantinopel  ver
trokken,  zonder  dat  wij  er  iet

s  van  gewaar 

wierden ,   en  wij  kregen  derhalven  geen  f
chrijvens  van  hem  aan  de  Munniken

  a   - 

hier.  Egter  hadden  wij  door  den  cngelf
chen  afgezant  te  Conftantinopol  eenen 

brief  van  een’  afgezetten  Patriarch  bekomen
 ,   die  voor  drie  jaaren  in  t   kloofter 

geweeft ,   en  eerft  onlangs  terug  gekomen  
was ,   en  wij  twijfelden  niet ,   of  deze 

zou  ons  het  verlof  bezorgen ,   om  in  het  kloofter  te  komen  
Wij  moeftenlang 

wagten  eer  de  Munniken  iemand  
zonden,  om  met  ons  te  fpreken. 

 sei  ein- 

delijk iemand  kwam,  en  hoorde  dat  wij  E
uropeërs  waren ,   vraagde  hij  aanftonds 

naar  eenen  brief  van  den  Bifichop.  
Dewijl  wij  mets  van  hem  konden  ve

rto- 

nen, en  de  oorzaak  er  van  te  kennen  gaven,  doc
h  den  brief  van  den  gewézen 

Patriarch  wilden  afgéven,  duurde  het  weer  ee
n’  langen  tijd,  tot  dat  ons  ge- 

zegd wierd,  dat  wij  den  brief  door  een  klein  gat  in
  den  muur  zouden  aangé- 

ven. 

Onderwijlen  verzamelden  zig  veele  Arabiers,  die  va
n  de  omliggende  bergen 

gezien  hadden,  dat  er  vreemdelingen  bij  het  kloo
fter  aangekomen  waren.  Dezen 

zijn  zeer  laftige  nabuuren  voor  de  griekfche  Mu
nniken.  Men  zeide,  dat  zij 

li  2   zon> 
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zomtijds  van  de  nabijliggende  bergen  met  hunne  fnaphaanen  in  het  kloofler  vuu- 

ren.  En ,   wanneer  de  Grieken  zig  maar  een  weinig  van  het  kloofler  verwijderen  •> 

houden  zij  ze  zomtijds  aan,  en  léveren  ze  niet  eer  weer  uit,  voor  datze  rijk- 

lijk betaald  zijn  (*).  Voor  iederen  pelgrim,  die  binnen  het  kloofler  gelaten 
word,  heeft  men  hun  ook  iets  ingewilligd.  Als  deB  iflchop  zelve  hier  is,  moet 

de  deur  altijd  open  liaan ,   en  al  de  Arabiers ,   welken  gedurende  dien  tijd  ko- 

men, moeten  onthaald  worden.  Dit  is  voor  de  griekfche  Munniken,  die  ten 

deele ,   zo  niet  geheel,  van  aalmoeflen  léven,  zeer  koftbaar,  voornaamlijk  wijl 

zij  de  meeflen  hunner  lévensmiddelen  uit  Egipte  moeten  bekomen,  en  hunne 

karavanen  zomtijds  onder  weg  geplunderd  worden.  Wij  zagen  eene  proef  van 
het  gedrag  der  Arabieren  tégen  de  Munniken.  Een  van  degeenen ,   welken 

niet  enkel  uit  nieuwsgierigheid  gekomen  waren ,   om  de  aangekomen  vreemd- 

lingen  te  zien ,   was  zeer  onbefcheiden ,   om  de  Munniken  te  bewégen  hem  brood 

te  géven.  En  wijl  ik  hem  zogt  te  bevrédigen ,   noemde  hij  ze  ontmenfchten  enz. 

omdat  zij  eenen  menfeh  die  hongerig  aan  hun  huis  kwam ,   niet  wilden  fpijzi- 

gen. Doordiekt  wij  genoodzaakt  waren,  z.eei  lang  Vóór  het  kloofler  te  wagteil , 

tékende  ik  ondertulfchen  het  gezigt  van  dit  gebouw,  en  een  gedeelte  van  het  ge- 

bergte waarvan  de  Grieken  de  eene  fpits  den  berg  Sinaï  noemen ,   gelijk  te  zien 
is  op  de  XL  VII  plaat.  Maar  ik  weet  niet,  of  ik  ook  dezen  top  zo  digt  bü  in 
het  nauwe  dal  heb  kunnen  zien.  Naderhand  tékende  ik  nog  een  gezigt  van  dit 

kloofler  van  een’  and’ren  kant,  en  in  een’  groot’ren  affland  op  de  XL VIII  ta- 
fel (t)> 

Na- 

[(*)  7. ie  siiAws  reizen  II.  Deel ,   bladz.  zo 6.] 

Cf)  Neitzschitz  heeft  bij  zijne  zévenjaarigewaereldbtfchouwing,  bl.  164,  een  gezigt  van  den 

berg  Sinaï  in  het  koper  doen  brengen ,   dat  van  het  mijne  geheel  verfchüt.  Doch  hjj  heeft  zijne 
tékening  denklijk  van  de  Grieken  bekomen,  cn  niet  zelve  getékend;  want  ik  kogt  te  Mhiracene 

griekfche  houtfneede,  op  welke  de  bergen  Sinaï,  Horeb,  cn  St.  Catharina  op  dezelfde  wijze  af- 

gebeeld  zijn.  Het  febijut,  dat  de  griekfche  Munniken  tot  héden  nog  geen  bétere  tékening  van 
dezen  merkwaerdigen  oord  hebben,  welken  zij  nogthans  zédert  zo  veele  honderd  jaaren  bewo- 

nen. Ik  ontmoette  in  het  huis  des  -Ritlchops  van  den  berg  Sinaï  eenen  fchilder ,   zijndeeen Span- 

jaard, die  van  Manilla  over  Ooftïndië  en  den  arabifeben  zeeboezem  naar  Kóhira  gekomen ,   en 

in 
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Nadat  de  Munnikcn  lang  over  ons  beraadflagd  hadden,  wierd  de  brief  ons 

einde!  k   ongeopend  terug  gegéven,  met  de  ontfchuldiging,  dat  zij  wel  over- 

tuigd waren ,   dat  de  Patriarch  dezen  brief  gefchréven  had ,   doch  dat  zij  denzel- 

Vcn  niet  konden  openen ,   omdat  er  geen  brief  van  den  Bisfchop  bij  was  ,   en  dat 

zij  zonder  uitdruklijk  bevel  van  den  laatften  niemand  mogten  binnen  laten.  Wij 

trokken  daarop  met  onze  Arabiers  en  kameelcn  ruim  j   uurs  terug,  opdat  er  zig 

niet  nog  meer  Arabiers  bij  het  kloolter  verzamelen,  en  de  Munniken  nog langer 

ontruflen  mogten.  Dezen  zonden  ons  aanftonds  naderhand  een  gefchenk  van 

zeer  koftlijke  druiven  uit  hunnen  tuin ,   die  ons ,   na  zulk  eene  lange  reis  door 

onbebouwde  gewelten ,   heerlijk  fmaakten. 

Schoon  wij  nu  niet  in  het  kloolter  konden  komen ,   wilde  ik  evenwel  zo  ver 

niet  in  de  woeltijne  gekomen  zijn,  zonder  zelve  den  berg  Sinaï  beklommen  te 

hebben.  Ik  gebruikte  tot  leidslieden  de  zulken  die  deze  plaats  wél  kenden ,   en 

mij  alle  merkwaerdigheden  konden  aanwijzen.  En,  dewijl  wij  hier  van  zo  veele 

inheemfehe  Arabiers  omringd  waren,  wilde  ik  onder  dezen  er éénen kiezen,  die 

mij  nog  denzelfden  dag  op  dien  vermaarden  berg  brengen  zoude.  Maar  onze 

ghafirs  hielden  mij  op  mee  cle  beloften ,   dat  zij  zei  ven  mij  den  volgenden  dag 

alles  tot  mijn  genoegen  zouden  tonen.  Eenigen  van  de  Arabiers ,   die  zig  bij 

onze  kade  verzameld ,   en  gemerkt  hadden ,   dat  ik  hen  tot  mijne  leidslieden  op 

den  berg  Sinaï  némen  wilde ,   krakeelden  daarop  hevig  met  onze  ghafirs ,   wijl  zij 

ook  wat  van  ons  dagten  te  verdienen.  Doch ,   daar  ik  deze  lieden  niet  kende , 

en  voornaamlijk  ,   wijl  ik  mij  onze  begeleiders  niet  tot  vijanden  durfde  te  maken, 

moeit  ik  mij  naar  de  laatlten  rigten. 

Den  i6den  Sept.  des  morgens  vroeg  bragten  onze  ghafirs  een’  perfoon  vóór 

mij ,   dien  zij  Schech  van  den  berg  Sinaï  noemden ,   doch  eenige  dagreizen  met 

ons  gekomen  was,  en  ook  vvcêr  méde  terug  ging.  Deze  zou  mij  nu  begelei- 

den ,   en  een  goed  drinkgeld  daarvoor  ontvangen.  Ik  oordeelde  het  niet  raad- 

zaam, veel  daartégen  intebrengen,  om  geen  tijd  nutteloos  voorbij  te  laten  gaan. 

Ik  ging  met  dezen  nieuwgekozen  Schech  en  een’  onzer  ghafirs  uit  ons  léger  weer 

naar 

in  deze  ftad  een  Griek  geworden  was, 
fchildeide» 

die  hetzelfde  gezigt  zeer  groot  en  fraai  met  olijverw 

Ii  3 
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n“  hetf°°ftf  terug'  Dc  fc*  VAN  HAVEN,  die  ree*  zédcrt  dat  wij  vanSués waren  .   gered  een  ongemak  aan  den  voet  had,  dat  nog  verergerd  TO ,   als 
wij  en  hoogen  berg,  op  welken  wij  de  onbekende  opfchriften  zogten,  hadden 
moeten  opklimmen,  befloot,  met  de  andere  Arabiers  omtrent  J   uurs  op  den weg  naar  Sues  terug  te  gaan,  wijl  onze  Arabiers  den  oord,  waar  wij  des  Lts geweelt  waren,  met  voor  zéker  Welden ,   of  veeleer  omdat  rijzig  baaftten  om ons  van  het  kloofler  te  verwijderen. 

.   Df1.berg  ®MÏ  a“  f   2uidweftzijde  '’an  't  kloofler,  gelijk  ree*  gemeld is.  Hij  is  hier  zo  tol,  dat  moses  dcnzelven  van  deze  zijde  niet  zonder  veel 
moe, te  kan  beklommen  hebben.  Maar  de  Grieken  hebben  ter  plaatze  waar  hij 

a   ?°  ICSt  IS’  £rappen  m   dc  rots  gehouwen  ,   en  op  andere  plaatzen  trappen •   n   gehouwene  (temen  gemaakt,  de  weg  is  dus  tegenwoordig  niet  zeer  moei- 

•in  den3  é*n  Van  h“  k,00te  ziet  men  cene  fcI>oone  bron f”.  “   weg,  waarin  men,  het  geheele  jaar  door,  water  vónd.  De  natuur 
daarenboven  en  een  weinig  kunft  hebben  deze  plaats  zeer  aangenaam  gemaakt. 011  ls  met  zulk  eene  groote  rots  overdekt,  dat  men  er  den  gebeden  dag 
voor  zonnefchijn  en  régen  belchermd  Kan  zijn.  Vertier  opwaard  komt  men  aan 
ccne  kleine  kapel.  Mijne  arabifche  Schechs  déden  vóór  dezelve  een  aandagtig 
gebed,  en  toen  wij  heen  gingen,  kutten  zij  het  beeld  van  christos  en  dat  der 
maagd  mar»  zeer  eerbiedig,  daar  zij  nogthans  Mohammedaan»  waren,  en  dé- 
den  daarop  weer  een  lang  gebed.  Vcelligt  hadden  zij  zulks  van  grieklL  "ét vaartreizigers gezien,  en  meenden,  datzij  hunhofbijmij  maakten,  wanneer  zii 
z,g  aanflelden’  a]s  of  zij  deze  beelden  aanbaden.  Mijne  beide  Arabiers  lieten  zig 

ZnnZf  rr  9   °m  mij  VCrder  tG  brengen  ’   doch  wij'  ̂    het  befluit genomen  had,  ook  alléén  hooger  te  klimmen,  volgden  zij.  Wij  kwamen  hier- op  door  twee  kleine  gemetselde  poorten,  cn  eindelijk  op  cene  groote  vlakte 
op  dewelke  wij  een  gebouw  met  eene  mohammedaanfche  en  eene  griekfche  ka- pu  naaft  malkanderen  zagen.  Hier  baden  de  Arabiers  wéderöm  vóór  alle  beel- 
f.11  J   Cn  vU  cnzc'  Ml'ine  leidslieden  willen  de  naamen  dezer  kapellen  niet  of 

sLT  ™   Z6Met  Zegf  ̂   T   Zij  Zdden  dat  hier  reeds  he£  oppervlak  des  berg* hinai  wab.  Maar  volgens  de  aantekeningen  van  den  heer  pocock  zijn  er  *oo 
tiappon  van  het  kloofler  tot  aan  de  hier  voor  gemelde  bron,  van  daar  iooo 
trappen  tot  aan  de  kapél  der  maagd  maria  ,   en  vervolgens  5oo  trappen  tot  aan 

de 
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de  vlakte  waarop  de  kapél  ftaat ,   welke  ter  eere  van  den  profeet  eliüs  gebouwd 

ls5  en  die  geen  andere  kan  zijn,  dan  die  waarop  ik  het  gebouwniet  de  beide  ka- 

pellen zag.  Pocock  rékent  van  hier  nog  1000  trappen  tot  op  het  oppervlak  des 

kergs  Sinaï,  welk  ik  dan  niet  gezien  heb.  Op  de  gemelde  vlakte  zijn  twee  groo- 

te boomen ,   onder  dewelken  de  Arabiers  op  groote  feeftdagen  ten  koften  der 

Grieken  plegen  te  Aagten  en  zig  regt  vrolijk  te  maken.  Zo  wel  in  het  opklim- 

men als  op  deze  vlakte  zag  ik  cenigc  fteenen  met  flegte  arabifche  opfchriften , 

kelken  mij  allen  enkel  naamen  fchénen  te  zijn.  Men  toonde  mij  den  berg  St. 

Catharina  vanhier  naar  het  Z.  W.  ten  Z.  Naderhand  zagen  wij  denzelfden  berg 

van  Tór  ten  N.  O.  Maar  Tor  ligt,  volgens  nauwkeurige  waarnémingen , 

°P  2   8°.  12'.  poolshoogte  en  de  afftand  van  Tor  tot  aan  de  bergen  St.  Catharina 

en  Sinaï  is,  volgens  de  befte  reisbefchrijvingen,  omtrent  6\  tot  7   duitfche  mijlen. 

Hierüit  is  dienvolgens  ook  de  geögraphifche  ligging  van  den  berg  Sinaï  bekend. 

■Ge  ligging  van  Bei  Ie,  Jkaba,  of  Aila  is  volgens  het  berigt  mijner  Schechs  (wel- 
ken men  egter  in  dit  ftuk  niet  veel  vertrouwen  kan,  wijl  zij  misfehien  nooit  van 

den  berg  Sinaï  derwaard  gereisd  waren)  5   tot  7   dagreizen  naar  het  O.  ten  Z. 

Gat  de  zeeboezem  die  naar  Akaba  gaai,  uiet  zo  breed  13,  als  men  dien  gemeen- 

lijk op  onze  kaarten  afgebeeld  vind,  is  reeds  in  de  befchrij  ving  van  Arabië,  bladz. 

3? 8   aangemerkt. 

Dewijl  ik  mijne  leidslieden  niet  kon  overréden  mij  hoogerop  den  berg  Sinaï, 

en  nog  minder  op  den  berg  St.  Catharina  te  geleiden,  gingen  wij  wéér  terug, 
en  kwamen  reeds  om  10 j   uur  weêr  bij  ons  gezelfchap.  Aanftonds  na  den  mid- 

dag braken  wij  op ,   en  klommen  nog  dienzelfden  dag  den  Dsjabbel  Mufa  weêr 

en  légerden  ons  in  het  dal  Faran. 

Men  ziet  dus,  dat  de  berg  dien  de  Grieken  Sinaï  noemen,  niet  in  eene groote 

Vlakte  ligt,  gelijk  mifl'chien  voeWi  gemeend  hebben.  F.gter  kan  men  daaruit 
geen  gevolg  trekken,  dat  de  Sinaï  der  Grieken  de  regte  niet  zij,  want  ook  on- 

ze Arabiers  noemden  dit  gantfche  gebergte  van  het  dal  Faran  af,  Dsjabbel  Mufa, 
dat  is  het  gebergte  van  moses,  en  het  gedeelte  waar  het  kloofter  ligt ,   Tür  Sina. 

Bovendien  geloven  eenige  opmerkzaame  europifche  geleerden,  die  gelégenheid 

gehad  hebben  dezen  oord  nauwkeurig  tc  onderzoeken,  dat  moses  op  dezen  berg 
de  wet  ontvangen  hebbe.  Schoon  dus  het  geheele  ifraëlitifche  léger  aan  deze 

2ljde  digt  bij  den  berg  Sinaï  in  den  bepaalderen  zin ,   geen  plaats  genoeg  gehad 

had, 
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had,  vind  men  miffchien  groot’re  vlakten  aan  de  andere  zijde,  0f  zij  Ronden  om den  Dsjabbel  Mufa,  en  dus  ten  deele  in  het  dal  Faran. 

Den  17'^n  Sept.  reisden  wij  maar  3   uuren,  naamlijk  tot  aan  de  woonplaats van  de  familie  onzes  Schechs  van  Beni  Saiid.  Hier  gingen  onze  ghafïrs  weêr 
van  ons  af,  en  begaven  zig  allen  wederom  naar  de  dadelboomgaarden  in  het  dal 
Faran.  Op  deze  dagreis  kwam  een  jonge  Arabier,  die  zijn’  vriend  in  eenen 
tuin  bezogt  had,  geheel  befchonken  op  zijnen  dromedaris  tot  onze  kleine  kara- 

vane.  Als  hij  vernam ,   dat  wij  Europeërs  en  Chriflenen  waren ,   Relde  hij  ons 
geduld  niet  weinig  ten  toets,  nademaal  hij  omtrent  op  dezelftie  wijze  met  ons  den 
fpot  dreef,  als  zomtijds  een  jonge  balddadige  en  dronken  Europeer  met  eenen 
Jood  doen  zou.  Het  fchijnt  dus ,   dat  de  Bedouinen  van  dit  geweR  ook  zelven 
wijn  perifen.  Ik  dankte  in  deze  omflandigheid  den  hémel,  dat  mohémmed  den 
aanhangeren  des  korans  verboden  heeft  Rerke  dranken  te  drinken.  Want  hoe- 

wel er  onder  de  Mohammedaanen  in  de  Réden  veclen  zijn,  die  zig  dronken  drin- 
ken, tragten  zij  nogthans,  het  zij  uit  vrees  voor  de  firaf,  of  uit  fchaamte,  wijl 

zij  het  gebod  overtréden  hebben,  het  bedekt  te  houden.  Ik  herinner  mij  niet, 
op  mijne  geheele  reis,  bchalvcn  dezen,  ceucu  befchonken’,  en  uit  dien  hoofde 
onbefcheiden’  Arabier  op  de  flraat  aangetroffen  te  hebben. 

Onze  ghafïrs  kwamen  niet  voor  den  rpEn  Sept.  des  avonds  terug  Den 
aoften  zetteden  wij  onze  terugreis  voort  op  denzelfden  weg,  dien  wij  gekomen 
waren.  Den  ziften  des  morgens  reed  ik  voorüit,  om  andermaal  den  hoogen berg,  welken  de  Arabiers  Dsjabbel  el  Mokatteb  beliefd  hadden  te  noemen  te 
beklimmen ,   en  fchreef  eenige  opfchriften  af,  gelijk  ik  reeds  hiervoor  gemeld 
heb.  Des  namiddags  kwam  ik  weêr  bij  ons  gezelfchap  bij  de  rotzen  op  de  vlak- 

te Warjan-,  waarvan  ik  den  loden  dezer  gewag  gemaakt  heb. 
Den  22ften  Sept.  kwamen  wij,  bij  dag  voorbij  de  plaats,  door  welke  de  Ara- 

biers ons  op  de  heenreis  gedurende  den  nagt  geleid  hadden.  Hier  zag  ik  op  zékere 
plaats  aan  beide  zijden  van  den  weg  Reile  rotzen ,   en  zo  wel  op  de  rotzen  zel- 

ven ,   als  op  groote  afgebrokene  Reenen  eenige  onbekende  opfchriften  van  de- 
zelfde foort  als  die,  welken  ik  reeds  op  den  Dsjabbel  Mufa  afgefchréven  had. 

Ik  fprong  aanflonds  van  mijnen  dromedaris  af,  om  die  fchriften  nauwkeuriger  te 
betragten  en  aftefchrijven.  Onze  Arabiers  merkten  dit  aan  als  een  nodeloos 

tijdverfpillen ;   évenwel  haalde  de  heer  van  haven  hen  deels  met  goedheid , 

deels 
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deels  met  kwaadheid,  over,  om  wat  te  vertoeven,  en  in  dien  korten  tijd  co- 

piëerde  ik  de  opfchriften  E.  F.  G.  H.  I.  K.  L.  M.  N.  op  de  XLIX.  en  L.  ta- 

fel. Wij  hadden  reeds  te  Kahira  van  een’  grickfch’ koopman  gehoord  ,   dat  men 

°P  den  weg  naar  den  berg  Sinaï,  bij  eenen  engen  doorgang  Om  er  ridsjlein  eeni- 

ge  opfchriften  op  de  rotzen  vind.  Ik  weet  niet,  waarom  de  Arabiers  noch  den 

naam  van  dezen  oord  wilden  kennen ,   noch  van  de  opfchriften  welken  aldaar 

zijn  iets  gehoord  hebben ,   daar  ik  nogthans  zo  wel  op  de  heen -als  op  de  terug- 

reis vlijtig  daar  naar  vernam.  Onze  ghafirs  hielden  deze  opfchriften  waarfchijn- 

üjkniet  voor  iets  merkwaerdigs ,   anders  hadden  zij  Om  er  ridsjkin ,   of  elke  andere 

rots,  op  welke  men  dergelijke  flegte  opfchriften  vind,  ook  wel  Dsjiibbel  elMo- 

kattcb  kunnen  noemen ,   en  dan  zouden  wij  van  de  begraafplaats  met  de  oude 

egiptifche  gedenktekens  in  ’t  geheel  niets  vernomen  hebben. 
Men  fchijnt  in  het  denkbeeld  te  zijn ,   dat  de  Biflchop  van  Clogher  door  de 

uitgave  der  reize  van  eenen  Prcefeftus  der  Franciskaanen,  van  Kahira  naar  den 

berg  Sinaï ,   de  geleerden  het  cerft  oplettend  gemaakt  hebbe  op  deze  opfchriften 

in  de  woeftijnc.  Doch  neitzschitz  maakt  ra «*  j**a4vch  m   zijne 

zévenjaarige  waerèldbefihwwtng  oiadz.  145,  149 ,   153?  r5§  5   i6j.  Monconys 

in  zijne  Foyages  p.  449.  en  pocock  heeft  er  cene  menigte  van  op  zijne  54^  en 

55fte  tafel  in  koper  doen  brengen.  De  befchrévene  bergen,  welken  de  gemel- 

de Prafcchis  der  Franciskaanen  gezien  heeft,  moeten  volgens  zijn  dagboek  niet 

Ver  van  hier  naar  het  zuidöoRen  zijn.  De  opfchriften,  die  men  daar  vind ,   zijn 

waarfchijnlijk  niet  béter  dan  die ,   welken  pocock  en  ik  afgefchréven  hebben ,   en 

fchijnen,  naar  mijne  gedagten,  geenzins  te  verdienen,  dat  de  europifche  geleerden 

zig  moeite  géven  om  dezelven  te  willen  verklaren.  Zij  zijn  door  geen  meefierlijke 

hand  in  den  Reen  gehouwen ,   maar  fchijnen  door  middel  van  een  puntig  ijzer  er 

in  geflagen  te  zijn.  Zij  ftaan  op  de  ruwe  oppervlakte  van  de  rots ,   en  de  Reen 

kwam  mij  ook  niet  zeer  hard  voor.  Bovendien  zijn  de  régels  dan  lang ,   dan 

kort ;   zij  flaan  niet  regt  onder  malkanderen ,   en  zijn  grootftendeels  fcheef.  In- 

dien men  dan  ook  al  het  alphabet  voor  deze  opfchriften  uitvinden  kon ,   geloof 

ik  egter,  dat  men  er  verder  niets  uit  léren  zou,  dan  dat  reizigers  hunne naamen 

hier  met  hetzelfde  oogmerk  in  de  rots  gefchréven  hebben ,   als  de  Grieken  nog 

tegenwoordig  bij  den  voorheen  gemeldea  berg  in  de  vlakte  Warfan  plégen  te 

doen.  Ten  opzigte  van  narigten ,   die  men  voor  de  nakomelingfchap  bewaren 

Kk  wil, 
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wil,  zal  men  zékerlijk  meer  zorg  aanwenden.  Van  dien  aart  fchijnen  de  fraai 
beschrevene  grafPeenen  op  den  hiervoor  gemelden  berg  te  zijn,  insgelijks  d^op- 
fchriften,  welken  ik  naderhand  op  de  rots  te  Perfopolis  zag,  en  waarvan  ik  een 
affchrift  léveren  zal.  De  rots  te  Perfopolis  is  een  harde  Reen,  dien  men  glad 
gemaakt  heeft ,   aleer  men  er  op  fchreef ,   de  régels  Haan  regt  onder  malkande- 
ren,  en  de  letters  zijn  hier  ook  zeer  duidelijk. 

Het  opfchrift  O.  had  de  heer  donati,  een  Italiaan,  eenige  maanden  te 
voren  in  deze  woefbjne  afgefchréven ,   en  den  Biflchop  van  den  berg  Sinaï  ge- 
géven.  Ik  heb  hetrhier  méde  laten  afdrukken,  deels,  wijl  de  daarin  voorkomende 
letters  zeer  veel  verfchilJen  van  die,  welken  ik  in  deze  Preek  gezien  heb,  deels, 
wijl  de  gemelde  geleerde  het  geluk  niet  heeft  mogen  hebben,  wéder  naar  Europa 
te  komen ,   en  zijne  nagelatene  papieren  mogelijk  nooit  in  druk  zullen  gegéven worden. 

Den  2 4   11x11  Sept,  verwijderde  ik  mij  van  de  karavane  omtrent  5   mijlen  zuid- 
waaid  van  Sués,  en  in  de  vlakte  Etti,  of,  gelijk  een  ander  ze  noemde,  Tuêrik , om  de  breedte  van  den  arabilcfttu  *c«hoezem  te  méten.  Volgens  mijne  waar- 
néming  en  berekening  is  dezelve  bijna  2   duitfehe  mijlen ;   maar  de  grondlijn 
was  hier  ook  tekort,  om  de  méting  nauwkeurig  te  doen.  Den  gjften  s€pt. 
kwamen  wij  te  Sués  terug,  en  vonden  onzen  reisgenoot,  den  heer  bauren- 
teind  ,   van  zijne  ziekte  weêr  genoegzaam  hcrPeld.  Onze  ghafirs  wien  de 
ebb’  en  vloed  op  den  arabifchen  zeeboezem  niet  onbekend  kon  zijn’,  wijl  hel een  gedeelte  hunner  bezigheden  was ,   den  inwoneren  te  Sués  water  uit  de  bron 
Naba  te  brengen,  hadden  gezegd,  dat  wij  tégenover  de  Pad  miflehien  een  paar 
uuren  zouden  moeten  vertoeven,  indien  wij  den  grooten  omweg  om  het  uiter- 
Pe  einde  van  den  zeeboezem  niet  némen,  of  in  een  boot  overvaren  wilden. 
Doch  nademaal  de  vloed  bij  onze  aankomft  nog  niet  hoog  geworden  was ,   gin- 

gen wij  ten  noorden  van  Sués  aanPonds  door  den  arm  des  zeeboezems  en  over 
twee  eilanden ,   de  heer  van  haven  en  ik  op  dromedariffen ,   en  de  Arabiers  te 
voet,  naar  de  overblijfzels  vanRolfum,  welken,  gelijk  ook  Sués,  aan  de  wefl- 
zyde  des  zeeboezems  liggen,  Den  voetgangeren  kwam  het  water  pas  aan  de knieën. 

Mij  Raat  niet  voor,  gelézen  te  hebben,  dat  ooit  een  Europeer  bij  Sués  te 
voet  dooi  dc  ioode  zee  gegaan  zij.  Mogelijk  troffen  zij  hoog  water  aan  als  zij 

van 
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van  den  berg  Sinaï  terug  kwamen,  en  dan  zal  hun  het  geduld
  ontbroken  hebben, 

om  eenige.uuren langer  inde  woeltijne  toetebrengen ,   daar  zij  gelegenheid  had- 

den, zig  aanftonds  in  een  vaartuig  te  laten  overzetten.  Wann
eer  het  water  zo 

hoog  is ,   dat  men  het  bij  Kolfum  niet  doorwaden  kan ,   komen  er  ten  eerften 

booten,  als  men  in  de  ftad  reizigers  van  den  berg  Sinaï,  of 
 Arabiers  ziet,  die 

water  uit  de  bron  Naba  brengen.  Bij  onze  aankoraft  
was  er  geen  boot  aan  de 

ooftzijde  des  zeeboezems  (*). 

De  breedte  van  den  zeeboezem  bij  Sués  nam  ik  met  meer
  nauwkeurigheid  dan 

ik  bij  Hammam  Faraün  en  in  de  vlakte  Etti  had  kunnen  do
en.  Ik  helde  hier 

het  aftrolabium  aan  den  oever  aan  de  ooftzijde  der  zee,  en  vond  de
n  hoek  tus- 

fchen  mijne  grondlijn  van  83  dubbelde  fchrcdcn en'den zuidöof
thoek  der  ftad,  in 

het  eerftc  ftandpunt  76°.  5'.  en  in  het  tweede  9 70.  5^.  De 
 breedte  van  dezen 

tak  der  roode  zee  is  dus  757  dubbelde  fchréden ,   of  omtrent  3450  voet.  Van 

de  eilanden  bij  Sués  worden  eenigen  door  den  vloed  overftroomd ,   anderen  zijn 

zo  hoog ,   dat  menze  zelfs  bij  het  hoogfte  water  ziet. 

Deze  uorU  ic  Waens  flo  rri*  uamcren  Jfraëls  zo  merkwaerdig,  dat  ik  het 

nodig  oordeelde ,   denzelven  zo  nauwkeurig  aftebeelden,  als  de  gelég
enheid  het 

mij  toeliet.  Ondertuiïchen  heb  ik  de  hier  beho
rende  plaaten  niet  weer  willen 

bijvoegen,  wijl  menze  reeds  in  de  befchrijving  van
  Arabië  vind.  Men  ziet  daar 

op 

(*>  Miffchien  is  het  deze  plaats  waarvan  Christopher
  fürer  in  zijn  Itmerariump.  41.  fchrijft : 

1565  die  27  November,  ante  refluxum  , naris  ego  &>  
Jacobus  Bajerus  partem  mms  rubri  prope  littusvad» 

tronrlvimus  magno  tarnen  cum  difcrimine  vitte.  Jam  eni
m  mare  prater fpm  ckius  accreverat,  ita  ut  ante 

eerejftm  aqua  ad  axillas  usqne  pertingeret.  Sed  tarnen  Dei  gr
atia  fofpites  evafmus ,   pauloque  poft  ad  ft. 

cm  noftros  in  oppido  Sues  reverft  ,   armamentarium
  urbis  una  perluftravimms. 

Pietro  del  la  valle  befchrijft  dit  gewed  omtrent  op  d
ezelfde  wijze  als  ik  het 

gevonden  ̂ gb.  pjy  ̂ egt:  Nous  allames  jusqu’d  un  Hen  que  les  Arabes  appellent  Madie,  c'e
ft  ri 

p* r   ou  pajjage,  cu  U   y   a   quelques  barques  pow-  pajfer  ceux  qui  veulent
  aller  it  Sues,  qui  eft  da 

l'autre  cóté  de  la  mer,  furla  cóte  occidentale,  qui  fait  part  ie  de  l’ Egypt
e,  ou  voulant  aller  par  terre 

ü   fout  tourner  encore  je  ne  fpary  combien  de  milles  jusqu’aux  extrémit
és  du  golphe :   tnais  par  mer  elle  ejl 

fi  étroite  en  cêt  endroit,  qu  ü   n’y  aplus  de  chmin  que  du  mole  d
e  Naple  è   Poftlipe.  J’entray  donc  dans 

une  barque  avec  mes  gens  &   mon  bagage,  £?  je  paffay  cette  
mer  d’rne autrefegon  que  les  Ilebreux . 

cependant  que  les  chamaux  alloient  par  tem,  fans  me  mettre  en 
 peine  quand  ils  arrivtromt. 

Kk  2 
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op  de  XX.  tafel  onze  reis  van  Kahira  naar  Sués  ,op  de  XXIII.  onzen  weg  naar 
den  berg  Sinaï,  en  op  de  XXIV.  eene  kaart  van  het  uiterfte  einde  des  arabi- 

fchen  zeeboezems  en  van  de  ftad  Sués.  De  beide  eerften  heb  ik  volgens  de  ge- 
maakte aanmerkingen  op  mijne  reizen  getékend.  Dit  was  met  geen  groot  ge- 

vaar verknogt ,   wijl  ik  in  karavanen,  en  dus  vrij  zéker  reisde.  Om  de  Iaatftete 

ontwerpen ,   moeft  ik  mij  alléén  en  fe  voet  ver  van  de  ftad  wagen ,   en  als  men 
in  deze  ftreek  zwervende  Arabiers  aantreft,  dan  heeft  men  niet  min  der  vrees 

van  geplunderd  te  worden,  dan  midden  in  de  woeftijne.  Ik  had  veel  moeite 

om  een’  Arabier  te  vinden,  die  het  wagen  wilde  mij  te  volgen,  doch  eindeliïk 
bewoog  ik  er  een’  jong’  perfoon  toe.  Wij  gingen  den  éénen  dag  van  Sués  de 
lijn  F   op  de  gemelde  XXIV.  tafel  aan  den  zeekant  naar  ’t  weften,  in  deméning 
van  tot  aan  den  voet  van  den  berg  Attdka  te  komen;  maar  de  weg  wierd  mij  te 
lang,  ik  ging  noordwaard  naar  Bir  Sués ,   en  keerde  van  daar  weer  naar  de  ftad 

terug.  Op  een’  and’ren  dag  gingen  wij  van  Sués  om  het  uiterfte  einde  des  zee- 
boezems, en  met  de  Arabiers,  die  water  uit  de  bron  Naba  gehaald  hadden,  in 

een  boot  weei  naai  de  ftad.  Afijn  Ara bicu  hm  ztci  bevreesd,  zodra  hij  maar 

iemand  van  verre  in  ’t  oog  kreeg ,   doch  het  fcheen,  dat  die,  welken  wij  voor 
vijanden  hielden,  niet  minder  bevreesd  voor  ons  waren.  Een  van  de  Arabiers, 
die  wij  van  verre  zagen,  fcheen  op  zijnen  kameel  hooger  dan  eene  kerk  in  de 
vrije  lugt  te  rijden.  Dit  was  in  het  eerft  eene  zeer  vreemde  vertoning  voor  mij. 
Ondertuiïchen  was  enkel  de  ftraalbréking  hiervan  de  oorzaak,  hij  reed  zo  wel 
op  de  aarde  als  andere  menfehen.  Ik  zag  naderhand  in  dorre  geweften  nog  eenige 
reizen  dergelijke  verfchijningen,  dus  ftak  er  niets  wonderbaars  in.  Kortom,  ik 
kreeg  de  nodige  aanmerkingen  tot  de  kaart  van  het  uiterfte  einde  des  arabifchen 
zeeboezems,  ten  minften  heb  ik  van  dezen  oord  zéker  meer  gezien  dan  eenig 
ander  Europeer.  Op  de  LI.  plaat  vind  men  het  gezigt  der  ftad  Sués  door  den 
heer  baurenfeind  getékend. 

\   ERMiDs  mij  de  arm  des  zeeboezems  bij  Sués,  in  vergelijking  met  den  zeeboe- 
zem zelven,  te  fmal  fcheen,  dan  dat  god  hem  zou  gekozen  hebben,  om  er 

PHARAö  met  zijn  gantfche  heir  in  te  doen  omkomen ,   kwam  ik  gedurende  mijn 
verblijf  te  Sués  nog  niet  op  de  gedagten,  dat  de  kinderen  lftaëls  veelligt  bij  Kol- 
fum  door  de  ïoode  zee  gegaa  n   zijn,  en  verzuimde  daarom  het  uur  optemerken, 
waarin  wij  bij  onze  terugkomft  van  den  berg  Sinaï  hier  door  de  zee  gingen. 

Maar, 
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Maar,  zédert  dat  ik  mijne  kaarten  van  deze  plaats  nauwkeuriger  onderzogt,  en 

ook  andere  fchrijvers  gelézen  heb,  die  over  deze  gebeurdnis  gefchréven  heb- 

ben ;   zo  geloof  ik ,   dat  men  de  plaats  van  den  doorgang  der  kinderen  Ifraëls 

nergens  dan  hier  zoeken  kan ,   gelijk  ik  in  de  befchrijving  van  Arabië,  bladz.  383 , 

mijne  gedagten  daarover  geüit  heb.  Ik  hoop ,   dat  toekomende  reizigers  de 

plaats ,   waar  men  bij  de  puinhoopen  van  Kolfum  door  de  zee  waden  kan , 

nauwkeuriger  zullen  onderzoeken.  Mijne  waarnemingen  over  ebb  en  vloed 

op  den  arabifchen  zeeboezem ,   vind  men  méde  in  de  befchrijving  van  Arabië 

bladz.  398. 

Van  het  kanaal,  waardoor  de  Nijl,  en  dus  ook  de  middelandfche  zee  met  den 

arabifchen  zeeboezem  verëenigd  is  geweeft ,   kon  ik  geen  voldoende  berigten  be- 

komen, en  nog  minder  eenen  Arabier  bewégen,  mij  eenige  mijlen  naar  deze 

plaats  te  begeleiden,  wijl  er,  gelijk  zij  voorgaven,  vijandlijke  Arabiers  woon- 

den. In  de  Rreek  van  Sués  heb  ik  niets  van  dit  kanaal  ontdekt,  tenzij  een  lang 

en  fmal  dal  tuifchen  Bir  Sués,  en  de  Had,  Mn rheiU*  ot  Diïsra  genoemd,  er  een 

overblijfzel  van  zij.  nier  vergadert  zig  na  een’  fterken  régen  nog  zo  veel  wa- 

ter, dat  de  inwoners  der  Rad  er  van  halen,  en  als  het  water  uitgedroogd  .is,  was- 

fen  hier  ook  eenige  kruiden. 

REIS  van  SUE  S   tot  DSJIDDA. 

Gedurende  onze  reis  naar  den  berg  Sinaï  waren  nog  verfcheidene  kleine 
'karavanen  te  Sués  aangekomen.  Dc  meeRe  kooplieden  en  pelgrims, 

welken  ter  zee  naar  Dsjidda  denken  te  gaan ,   plegen  eerft  kort  voor  het  vertrek 

der  fchépen  van  Kahira  te  vertrekken,  en  eene  groote  karavanc  uittemaken. 

&eze  kwam  den  2 9 (ten  Septb.  aan,  en  Sués  wierd  daardoor  op  ééns,  in  even- 

redigheid van  deszelfs  grootte,  eene  volkrijkere  Rad  dan  Kahira.  Schoon  men 

°P  den  arabifchen  zeeboezem  niets  van  zeerovers  hoort ,   reiR  men  hier  nog- 

ttians  ter  zee  als  het  ware  ook  in  karavanen.  Er  moeRen  thans  vier  fchépen  te 

Kk  3   gelijk 

\ 



245  REIS  van  SITES  tot  DSJIDDA. 

gelijk  afvaren.  Veelligt  daarom ,   opdat  de  karavanen  van  Kahira  naar  Sués  des 

te  grooter  zouden  worden ,   en  zig  béter  tégen  de  Arabiers  kunnen  verdédigen'; 
moge! ijk  was  men  ook  bedugt  voor  de  omftreeks  Tor  zig  ophoudende  Bedoui- 

ncn,  welken  onlangs  een  enkel  fchip,  dat  te  Tor  aangekomen  was  geplunderd 

hadden ,   gelijk  bladz.  203  aangemerkt  is. 

Al  de  reizigers  huurden  ondcrtuflchen  zékere  plaatzen  op  de  fchépen.  Wij 

hadden  aanbevelingsbrieven  van  kooplieden  te  Kahira  aan  twee  fchippers :   wij 

bezagen  hunne  gelegenheden ,   en  huurden  de  bovenfte  kajuit  van  het  grootfte 

fchip  voor  ons  geheel  alléén,  om  van  de  Mohammedaanen  afgezonderd  te  kun- 

nen léven ,   wanneer  wij  alléén  wilden  zijn.  Wij  hadden  reeds  te  water  en  te 

land  met  de  Mohammedaanen  gereisd,  en  waren  dus  reeds  tamelijk  gewoon  om 

met  hun  omtegaan,  maar  nooit  waren  wij  meer  in  vrees,  dan  voor  onze  aan- 

Itaande  reis  van  Sués  tot  Dsjidda,  dewijl  wij  nog  Reeds  ons  verbeeldden,  dat  de 
Mohammedaanen  eenen  Chriilen  niet  waerdig  agten ,   dezen ,   door  hun  voor  hei- 

lig gehouden'  weg ,   te  betrédcn.  De  Grieken  hadden  ons  verzékerd ,   dat  wij  om 
die  réden  op  het  fchip  niet  ééns  met  pan  tolt  els  zouden  mogen  gaan.  Zodra  wij 

uit  onze  kajuit  kwamen,  wierd  ons  ook  aangezegd,  dat  wij  de  pantoffels 

moeiten  uitdoen ;   ik  geloof  egter  niet ,   dat  dit  om  de  gemelde  oorzaak  gefchied- 

de ,   maar  omdat  de  Mohammedaanen  het  gantfche  verdek  van  het  fchip  als  ecu 
vertrek  aanzagen ,   en  dat  elk  daarom  zijne  pantoffels  afleggen  moeit.  Er  waren 

vcele  eenvoudige  pelgrims  op  het  fchip ,   die  de  Chriltenen  met  een  éven  zo  nijdig 

en  verbitterd  gelaat  aanzagen,  als  een  ievcrend  franciskaaner  Munnik  de  ge- 

waande ketters  en  ongelovigen ,   die  hij  op  den  weg  naar  Jerufalem  ontmoet. 

De  Mohammedaanen,  onze  bevreesdheid  merkende,  ontbrak  het  ook  niet  aan 

eenigen  die  lult  krégen ,   om  dezelfde  oorzaak  ons  te  befpotten ,   om  welke  het 

gemeen  onder  de  Chriltenen  zig  dikwils  met  de  Jooden  vermaakt ,   naamlijk  wijl 

men  weet,  dat  de  Jood  zig  niet  wel  durft  te  verantwoorden,  en  wijl  de  ver- 

Itandige  Chriltenen  zig  zelden  om  den  Jood  bekreunen ,   zo  lang  het  gemeen  maar 

niets  ergers  doet,  dan  met  hem  te  fchertzen.  Dus  waren  wij  er  op  deze  reis  in- 

dedaad  liegt  genoeg  aan ,   maar  desniettemin  daarïn  gelukkig ,   dat  wij  een  groot 

vertrek  voor  ons  alléén  hadden,  waarin  niemand  buiten  onzen  wil  durfde  ko- 

men. Ik  had  het,  wat  mij  betreft,  zeer  gemaldijk,  dat  ik  Iterrenkundige 

waarnémingen  kon  maken  fchier  zonder  dat  het  gemerkt  wierd.  Wij  zeilden  wel 

naar 
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naar  het  zuiden,  doch  den  meeften  tijd  zoveel  ooft  wa
ard,  dat  ik  de  zon  op 'onzen 

wagtersgang  gemaklijk  in  den  middagcirkel  zien  kon,
  en  als  wij  ankerden,  lag 

het  agterfte van  het  fchip,  wégens  de  geftadige  noordli
jke  winden,  ook  naar  het 

zuiden. 

Ons  fchip  was  zwaar  geladen.  In  de  onderfte  
en  grootfte  kajuit  waren  over 

de  40  wijven  en  flavinnen  met  haare  kinderen.  Vóór
  onze  kamer  had  een  rijke 

zwarte  gefnéd ene  zijn  verblijf,  die  naar  Medina  gaan  w
ilde,  en,  hetgeen. merk- 

waerdigls ,   zijn’  eigen’  harem  had ,   gelijk  andere  voorn
aame  Turken.  Ieder  der 

kooplieden  had  de  plaats ,   welke  hij  boven  op  het  verdek  voor
  zig  gehuurd  had , 

rondom  met  kiften  en  pakken  bezet,  en  alleen  in  het  midden  eene  kleine
  ruim- 

te, om  er  huistehouden ,   zijne  koflrij  en  pilau  te  koken ,   zijne  pijp  tabak  te  ro- 

ken, te  zitten  en  te  fiapen.  Niet  alleen  dat  het  verdek  gantfchm
ct  waaren  en 

menfchen  opgepropt  was,  maar  er  waren  ook  veele  groote’ B
ojanen  (waterkrui- 

ken) en  andere  ligte  pakken,  van  buiten  aan  het  fchip  gebonden.  Doordi
en 

deze  fchépen  jaarlijks  niet  meer  dan  ééne  reis  tuilchen  Sués  en  Dsjid
da  doen, 

waren  unzo  3ooUo^n  allen  geiend,  daarbij  hadden  zij  geen  ruimte 

genoeg  om  te  arbeiden.  Als  de  zeilen  moeten  geftréken  word
en,  word  de  raa 

neergelaten ;   en  wijl  dematroozen,  welken  zommigen  G
rieken  waren,  alsdan 

zomtijds  genoodzaakt  waren  over  de  pakken  der  kooplieden  he
en  te  lopen,  ver- 

oorzaakte dit  dikwils  twiftingen  met  de  reizigers.  Onze  Reis  (Schipper)  sceo- 

reïbe  genoemd,  was  een  koopman  uit  Kahira ,   en  verftond  de  kunft  van  een 

fchip  te  regéren  zeer  weinig.  Dit  kwam  het  meeft  op  zijnen
  loots  aan.  Beiden 

hadden  hunne  plaats  geheel  vóór  op  het  fchip ,   opdat  zij  zelven  des  te  béter  agt 

zouden  kunnen  géven,  als  er  verborgene  klippen  nabij  ware
n,  ook  geloofden  zij 

veel  bekwaamer  en  oplettender  te  zijn  dan  de  europifche  
fchippers,  wijl  dezen 

altijd  de  ruime  zee  zoeken,  zij  intégendeel  den  weg  van 
 Sués  tot  Dsjidda  nabij 

het  land  en  tuftchen  veele  klippen  konden  vinden.  De  fcheepsbooten  word
en 

hier  niet  op  het  verdek  gcplaatft,  gelijk  bij  de  Europeërs ,   maar  men  bind  ze  al- 

len agteraan.  Ons  fchip ,   welk  zo  groot  was ,   dat  het  omtrent  40  tot  45  Huk- 

ken gefchut  zou  hebben  kunnen  voeren ,   had  niet  minder  dan  vier  booten.  Het 

grootfte  van  dezelven  had  een  zeil  op,  de  anderen  wierden  altijd  gefleept,  en  in 

allen,  uitgezonderd  het  kleinfte,  waren  paffagiers ,   paerden,  fchaapen  ,   en,  zo 

als  men  zeide,  ook  eenige  gemeene  vrouwlieden,  die  den  titel  van  Hadsjie
  van Mekka 
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Mekka  wilden  gaan  halen ,   of  veeleer  gedurende  de  reis  haar  onderhoud  verdie- 

nen. Tot  alle  geluk  is  de  wind  op  den  arabifchen  zeeboezem  zeer  b ellendig; 

anders  weet  ik  niet,  of  men  bij  al  de  gemelde  omftandigheden  het  nog  wel  zou 

durven  wagen ,   om  met  deze  fchépen  te  reizen. 

Indien  wij  met  een  europifch  fchip  hadden  moeten  reizen,  zouden  wij  ons  niet 

hebben  behoefd  te  haalden ,   om  het  eerll  aan  boord  te  zijn.  Maar  vermids  op 

ons  fchip  het  gantfche  verdek  met  killen  en  pakken  zou  bezet  worden ,   gingen 

wij  reeds  den  5dcn  October  1762  aan  boord,  om  naderhand  geen  verdrietlijkhe- 

den  met  de  mohammedaanfehe  paflagiers  te  hebben ,   vóór  dewelken  wij  anders 

met  onze  zaaken  hadden  moeten  voorbijgaan.  De  geheele  vragt  van  Sués  tot 

Dsjidda  was  reeds  aanllonds,  na  gemaakt  verdrag,  voldaan.  Thans  moeit  ook 

het  drinkgeld  voor  de  matroozen  betaald  worden,  voor  en  aleer  zij  de  minlte 

onzer  zaaken  aan  boord  wilden  némen.  Dit  kwam  ons  nog  vreemder  voor, 

dan  dat  de  fchipper  de  voorzigtigheid  gebruikt  had ,   van  zig  vooraf  te  doen  be- 

talen. Ondertuflchen  moeiten  wij  ons  naar  de  gewoonte  des  lands  fchikken ,   en 

wij  hadden  voorzéker  ook  geen  réden  ons  daarover  te  beklagen.  Men  vind  in 

het  Oolten  zo  wel  als  in  Europa  reizigers ,   die  veel  drinkgeld  beloven ,   en  als 

het  er  op  aan  komt  niets  géven.  Daaróm  némen  het  hier  de  matroozen  voor- 

uit, en  laten  den  reiziger  bij  zijne  aankomlt  te  Dsjidda  van  boord  gaan,  zonder 
verder  iets  van  hem  te  vorderen. 

Den  6de n   en  7^  Oftb.  kwamen  de  meefte  kooplieden  aan  boord.  Deze 
dagen  nam  ik  de  middagshoogte  der  zonne ,   en  bevond  de  poolshoogte  van  ons 

fchip  op  de  reede  van  Sués  290.  55'.  Wij  hadden  hier  45  vadem  water.  Onze 

Reis  of  ’t  opperhoofd  van  het  fchip  kwam  eerlt  den  8:^eQ  aan  boord.  Thans 
was  er  niets  dat  ons  belettede  onder  zeil  te  gaan ,   dan  het  gebruik ,   dat  de  Stad- 

houder van  Sués  alle  afvarende  fchépen  bezien  moet ,   of  zij  ook  te  zwaar  bela- 

den zijn,  of  veelmeer  dat  hij  voor  dezen  hem  aanbevolen  arbeid  zijne  betaling 

komt  halen ,   en  dit  gefchiedde  den  9c,en  Oélb.  des  voormiddags.  Na  het  ver- 

trek van  den  Gouverneur  ging  onze  karavane  van  vier  fchépen  aanllonds  onder 

zeil,  om  een  togtje  van  it  uur  te  doen,  om  te  z'en ,   of  de  fchépen  wél  geladen 
waren.  Hierop  wierpen  wij  op  14  vadem  water  ons  anker,  en  in  elk  fchip 

wierden  de  waaren  van  de  ééne  zijde  naar  de  andere  verplaatll,  naar  dat  de  fchip- 
per  oordeelde,  dat  het  zó  béter  zou  zeilen. 

Tus- 
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Tusschen  Sués  en  Girondel  heeft  men  
geen  klippen  onder  het  water  te  vre- 

zen, derhalven  ligtten  alle  vier  de  fchépen  den  io'Jen 
 Oétb.  reeds  t   uur  na  mid- 

dennagt  het  anker.  Wij  bereikten  nog  voor  den 
 middag  de  ftreek  van  Giron- 

del, en  dewijl  de  fchépen  den  eerften  dag  niet  verder 
 plégen  te  varen,  anker- 

den wij  hier  niet  ver  van  den  oever  op  13  vadem  wa
ter,  en  op  29°.  10'.  pools- 

hoogte. De  heer  forskSl  en  de  heer  cramer  giugen  
aan  land,  om  het  zoge- 

naamde bad  van  Pharao  (bladz.  220),  welk  meer  zu
idwaardligt,  te  zien ;   maar- 

zij vonden  den  weg  zo  ver,  dat  zij  weer  terug  k
eerden  zonder  hetzelve  gezien 

te  hebben.  Het  gedeelte  des  arabifchen  zeeboezems ,   Birket  Faraun  genoemd , 

het  welk  wij  thans  zouden  palieren,  is  veelbreeder  dan  de 
 zeeboezem  van  Sués 

tot  Girondel,  egter  is  het  in  dit  jaargetij  voor  hun,  di
e  naar  het  zuiden  vaien, 

niet  gevaarlijk.  Daarom  haalden  wij  des  avond
s  om  9   uuren  reeds  het  anker 

op,  en  zeilden  den  gantfehen  nagt.  -Den  udcn  z
agen  wij  veele  draaibanken , 

tuflehen  dewelken  wij  met  een  weinig  tégenwind  niet  zonde
r  groot  gevaai  zou- 

den hebben  kunnen  doorgeraken.  Doch  de  wind  waa
  ono  zo  voordelig ,   dat  wij 

reeds  des  namiddags  om  3   uuren  bij  Tor  agter  e
ene  klip,  of  zogenaamde coraal- 

bank  die  bij  de  laagfte  ebb’  maar  éven  on
der  water  is ,   op  6f  vadem  water 

voor  anker  gingen  liggen.  Op  den  
uiterften  hoek  dezer  klipp’  Raat  een  me

rk- 

téken  van  fteenen  tot  waarfchouwing  voor 
 defchippers.  "Vooi  het  overige  is 

ook  de  gantfche  kuil  vol  coraalbanken.  De  zee 
 is  hier  naar  oogenfehijn  meer 

dan  5   of  6   mijlen  breed.  De  compasftreek  v
an  Sués  tot  Tor  is  omtrent  Z.  Z. 

O.  of  Z.  O.  ten  Z.  Het  groot  gebergte 
,   welk  men  van  Hamam  Faraun  af  haaft 

geftadig’ langs  de  zee  heeft,  gaat  omtrent
  i{  uur  noordlijk  van  Tór  landwaard 

in,  doch  naderhand  weêr  zuidlijk,  en  l
aat  aan  den  zeekant  groote  vlakten  met 

heuvels,  tot  aan  Rds  Mohammed.  De 
 poolshoogte  van  onze  ankerplaats  was 

, 

volgens  twee  nauwkeurige  waarnémingen ,   2   8°.  ia'*  De  berg  St.  Cathanna, 

welke  van  hier  hooger  dan  de  omliggende  bergen ,   en  dus  ook  hooger  dan  de 

berg  Sinaï  fchijnt  te  zijn,  ligt  ten  noordöoften. 
 De  heer  baurenfeind  téken- 

de hier  het  gezigt,  dat  op  de  LI.  plaat  voorkomt. 

Omstreeks  de  haven  van  Tor  liggen  verfcheidene  dorpen.  Kalla  
et  Tór  was 

welëer  een  kafteel ,   doch  het  is  zédert  veele  jaaren  zonder  eenige  bezetting,  en 

derhalven  geheel  vervallen.  Belled  en  NaJJ'dra  (het  dorp  dci  C
hliftenenj  woid 

alléén  door  Grieken  bewoond,  en  derzelver  Munniken  hebben  n
ogeenkloofter 

LI  ia 
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in  die  Rreek,  waar  volgens  hun  voorgeven  Elim  zou  geweeft  zijn.  SchadlU  ligt 

«ligt  bij  Belled  en  Naflara,  en  word  door  Moharamedaanen  bewoond.  Dezen? 

zq  wel  als  de  Grieken  alhier,  léven  groötftendeels  van  den  vifchvangft.  Bir,  of 

de  bron  ,   waar  de  fchépen  plegen  water  te  halen ,   is  niet  ver  van  de  ankerplaats. 

Dit  water  is  veel  béter  dan  dat  uit  de  bron  Naba  bij  Sués.  Het  is  egter  niet 

zo  goed  als  dat ,   welk  de  Arabiers  ,   ten  tijde  als  hier  de  fchépen  liggen ,   uit  de 

bergagtige  ftrcek  op  kameelen  herwaard  brengen.  Het  dorp  Dsjebêl  is  merk- 

wacrdig,  wijl  meelt  al  de  lootzen  hier  wonen,  die  de  fchépen  van  Sués  naar 

Dsjidda  en  weër  terug  brengen.  Zulk  een  loots  krijgt  voor  écne  reis  500  fpéci- 

daalders ,   behalven  liet  drinkgeld  en  hetgeen  hij  van  zijne  leerlingen  verdient ; 

want  gemeenlijk  zijn  er  èenige  jonge  lieden  méde  op  hetfehip,  die  de  ftuurmans- 
kunlt,  of  eigenlijk  de  landtékens  cn  coraalbanken  willen  léren  kennen. 

Ik  heb  op  de  Lil.  tafel  eene  kaart  van  de  ftreek  om  Tor  ontworpen,  doch  al- 
leen naar  oogenlchijn  en  volgens  de  berigten  van  zeelieden ,   en  niet  naar  meet- 

kundige metingen.  De  heer  forsicSl  was  de  eenigfte  van  ons  gezelfchap ,   wel- 
ke te  Tor,  verder  dan  tot  aan  de  bron,  aan  land  ging.  Hij  vond  te  Belled  en 

Naflara  maar  éénen  geeltlijken,  en  deze  betoonde  hem  niet  alleen  veel  beleefdheid 

in  zijn  huis ,   maar  zond  ook  lieden  met  hem  naa&.het  gemeende  Elira ,   waar  hij 
cene  menigte  hoven  met  dadelboomen  vond,  die  deels  den  Grieken,  deels  den 
Mohatnmedaanen  toebehoorden.  Zijne  lange  afwézendheid  baarde  opzien  onder 
de  Arabiers.  Eenige  Janitfchaaren  uit  Kahira  hoorden ,   dat  zij  befloten,  den 
Frank,  die  aan  land  gekomen  was  om  hunne  bergen  aftetékenen,  optezoeken 

en  aantehouden.  De  Janitfchaaren  ijlden  derhalven  naar  Belled  en  Naflara ,   en 
wijl  zij  den  heer  forskül  op  den  terugweg  van  de  dadelboomgaarden  aantroffen , 
bragten  zij  hem  aanftonds  méde  terug  en  veilig  aan  boord.  Zouden  veele  Chris- 

tenen wel  de  moeite  doen  van  eene  halve  mijl  te  gaan  om  eenen  Jood,  aanwien 
zij  geen  nadere  kennis  hadden,  dan  deze  Mohammedaanen  aan  onzen  reisgenoot , 
uit  een  hem  nakend  gevaar  te  redden?  Van  Turken  zou  ik  dit  niet  verwagt 
hebben,  cn  nog  minder  van  Janitfchaaren.  Maar  deze  lieden  waren  tévens  ver- 
ftandige  kooplieden,  die  gewoon  waren  met  vreemde  natiën  omtegaan,  en  die 

het  van  hunnen  pligt  agtten ,   ons ,   als  vreemdelingen ,   die  veiligheid  in  hun  ge- 
zelfchap  gezogt  hadden,  te  befchermen. 

Nadat  wij  den  14^11  Oé'tb.  des  morgens  vroeg  met  eenen  landwind  uit  de 

haven 
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haven  van  Tör  gelopen  waren ,   wendden  wij  het  eerft  zuidwaard,  en  daarna
  Z. 

O.  fchier  geftadig  tuffchen  coraalbanken.  Des 
 namiddags  lieten  wij  bij  Ras  Mo- 

hammed,   of  gelijk  anderen  het  noemen ,   RAs  Mahbrnd,  op  io  vademen  water 

het  anker  vallen.  De  poolshoogte  van  ons  fc
hip  was  volgens  de  waargenomene 

hoogte  van  twee  fterren  27°-  54'.  miffehie
n  niet  zeer  nauwkeurig,  wijl  de 

gezigtëinder  wat  benéveld  was,  doch  v
oorzéker  nauwkeurig  genoeg  tot  ver- 

bétering  der  zeekaarten.  De  zee  is  
hier  veel  breeder  dan  bij  Tör.  De  ku

it 

gaat  nog  verder  een  weinig  zuidlijk ,   en  dan  volgt  ten  ooften  de  tweede
  arm 

van  den  arabifchen  zeeboezem,  welke  naar
  Akaba  gaat.  Tot  hiertoe  hadden 

wij  geftadig  nabij  het  land  gezeild,  en 
 telkens  des  avonds  het  anker  geworpen. 

Tuffchen  Ras  Mohammed  en  de  arabifc
he  kuil  moeiten  wij  ons  twee  dagen  

en 

zo  veele  nagten  der  volle  zee  vertrouwe
n.  Schoon  elk  Europeer  dezen  weg 

voor  den  veiligiten  op  de  gantfche  re
is  tuffchen  Sués  en  Dsjidda  houden  z

al, 

omdat  men  daar  noch  klippen  noch  coraalba
nken  ziet,  was  hij  bij  de  Moham- 

medaanen  nogthans  zo  gevaarlijk,  wij
l  geen  land  kon  en  zien,  ca  k   ge-

 

loof, zij  zouden  liever  van  Ris  Moha
mmed  naar  het  eiland  Tyran, 

 en  van 

daar  naar  de  arabifche  kuit  gegaa
n  zijn,  indien  wij  met  de  groo

tffe  hoop  gehad 

hadden  ,   dat  de  wind  op  den  
maften  weg  ons  gunffig  zou  zij

n.  Deze  was  tot 

dus  verre  geftadig  N.  N.  W.,  en 
 met  denzclven  konden  wij  naar  

de  haven  zei- 

len ,   die  wij  zogten. 
 

,T  .   ..  ,   „ 

Den  i   vJen  des  middags  waren  wij  o
p  270.  29  .   poolshoogte.  Het  eiland 

Sa- 

fim  el  Hiér  waren  wij  dezen  
voormiddag  voorbij  gezeild;  be

t  ertad ScUeimn. 

'   thalls  reB  naar  't  weften  omtre
nt  4mijlen  ver,  cn  dus  onder  dezelf

de  pools- 

hoogte'.'  Hef  eiland  Tyrta,  welk  v
óór  Bahhr  el  Akaba  ,   of  den  elarut

ifchen 

zeeboezem  ligt,  was  omtrent  s  
 duitfebe.  mijlen  ten  N-  O.  (de  af

wijking  der 

compasnaalde  er  afgerdkend)  en  op 
 27".  43  •   poolshoogte.  Des  avonds

  bij 

zonneöndergang  zagen  wij  nog  de  eg
iptifche  kuil,  doch  niets  van  Arabic

. 

Den  i 6‘den  Oétob.  was  onze  poolshoogte,  des  middags,  26
°.  9'.  Bij  zons- 

ondergang, omtrent  onder  25°.  54'.  poolshoogte,  za
gen  wij  het  bij  de  oude 

griekfche  en  arabifche  fchrijvers  vermelde 
 fmaragdgebergte ,   arab.  DsjabbelSüm - 

tui,  op  de  kuft  van  Egipte.  Als  ik  d
e  middenfte  uit  al  de  ftreeken  naar  ons

  ei- 

gen compas  neem ,   zijn  wij  van  Ras  Mohammed  tot  hier  
omtrent  Z.  Z.  O.  ge- 

zeild. Onze  ftuurlieden  hielden,  ook  met  den  beften  wind ,   niet  altijd  dezelfde ftreek. 

LI  2 
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ftreek.  De  fcbipper  had  tuflchen  zijne  twee  compaflèn  op  de  plaats  waar 
de  Europeërs  het  licht  plégen  te  zetten  ,   een’  grooten  magneetfteen  ge- 

legd ,   in  de  verbeelding ,   dat  dit  het  regte  middel  was ,   om  voortekomen ,   dat 
zijne  compaflèn  derZelver  kragt  niet  verloren,  wijl  men  hem  gezegd  had,  dat 
men  den  compaflèn  door  middel  van  dezen  Reen  de  kragt,  die  zij  verloren  had- 

den, kon  wédergéven.  Hieruit  kan  men  onder  anderen  afnémen,  hoe  weinig 
kennis  de  zeelieden  alhier  hebben.  Doch  onze  fcbipper  liet  zig  gemaklijk  over- 

réden, den  Reen  van  deze  plaats  wcgtenémen,  als  hij  hoorde,  dat  dezelve  zij- ne compaflèn  zou  kunnen  doen  feilen. 

Den  I7c!en  maakte  ik  mij  gereed  om  eene  zonneverduiftering  van  den  kleinen-, 
wagtersgang  agter  onze  kajuit  waartenémen.  Ik  zag  het  einde  van  dezelve  met 
een  goeden  verrekijker  van  vier  voet  op  den  waaren  tijd  van  12  uur.  o/  28//. 
De  beweging  van  het  fchïp  was  wel  gering,  egter  te  fterk,  dan  dat  door  deze 
waarneming  de  lengte  zou  kunnen  bepaald  worden,,  voornaamlijk,  dewijl  ik  te 
zelfden  tijde  de  poolshoogte  zoeken,  en  dan  den  oftant,  dan  den  verrekijker, 
némen  moeft.  Onze  poolshoogte  was  toen  250.  33'.  en  wij  waren  nog  zo  ver 
van  de  aiabifche  kuft  verwijdeid,  dat  wij  den  berg  El  gordb  maar  éven  duide- 

lijk konden  zien.  Wij  waren  in  deze  laatfle  24  uuren  ook  omtrent  Z,  Z.  O* 
gezeild-. De  heer  foeskSl  had  onzen  fchipper  vooraf  gezegd,  dat  wij  dezen  dag  eene zonneverduiftering  zouden  hebben.  Om  dus  ons  bij  denzelven  te  veraangena- 

men, en  om  zelven  de  eclips  gerufter  te  kunnen  waarnémen,  maakte  ik  eenii" glazen  zwart,  opdat  bij  deze  verfchijning  ook  den. fchipper  en  den  voornaamften 
kooplieden  konde  tonen ,   en  allen  war  en  er  zeer  over  in  hun  fchik.  De  Mo- 
hammedaanen,  welken  eene  zonneverduiftering  vooraf  bepalen  kunnen,  wor- 

den voor  groote  geleerden  zo  wel  in  de  geeftlijke  als  waereldlijke  wetten ,   en 
ook  voor  bekwaame  geneesheeren  gehouden.  Wijl  nu  de  eclips,  door  den 
heer  forskhl  voorfpeld,  op  den  zelfden  tijd  inviel,  geloofden  onze  Mohamme- 
daanen  vafthjk,  dat  hij  ook  een  groot  geneeskundige  moeft  zijn..  Allen  fché- 
CCU  op  cenmaa]  te  worden.  Elk.  begeerde  hulpmiddelen  tégen  zijn  ver- 

meend ongemak,  en  de  nieuwe  Artz  zcide  zijn  gevoelen,  hoe  zij  beft  kon- c,en  geholpen  worden.  Den  meeften  gaf  hij  den  raad  van  meer  of  minder  te 
flapen,  en  eene  betere  dieet  te  houden.  Ten  laatftcn  was  er  een  pelgrim,  wel- 

ke 
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ke  klaagde,  dat  hij  des  nagts  niet
  zien  kon.  Hij  ned  hetn  bij  na

gt  een  l.ch  top 

teftékcn  Deze  raad  veroorzaakte
  een  groot  gelach ,   en  allen ,   welken  even  te 

voren  ziek  geweeft  waren ,   fchénen  daardoor  weêr  gezond  g
eworden  te  zijn.  Het  is 

niet  altoos  het  vermoeden  van  
groote  geleerdheid,  welk  eenen  

Europeer  bij  de 

Mohammedaanen  bemind  maakt, 
 veel  meer  brengt  daartoe  by,  al

s  hij  zig  naai 

hunne  zéden  en  gewoonten  f
chikken  kan.  Daarom  maakte

  zig  de  heei  forsk.il 

Se  weinige  kennis  v
an  de  avtzenijkunde  meer  

vriend*  onder  de  Ara- 

biers,  dan  ménig  groot  gen
eesheer  zou  gedaan  hebben

. 

Den  i   Sden  Octb.  des  middags  waren  wij 
 onder  de  poolshoogte  van  25°.  4- 

De  berg  Hawane  op  de  arabifche  ku
ftwas  omtrent  5   mijlen  naar  ft  O. 

 ten  N   ,   en 

dus  onder  25?.  5'.  poolshoogte.
  De  algemeene  ftreek  in 

 deze  laatfte  en  ookm 

dalende  *4  uuren  was  omt
rent  Z.  O.,  ten  Z.  Den  r9<

*»  des  middags  was 

onze  poolshoogte  240.  4°'*  
Het  zuidlijk fte  en  grootfte  va

n  de  beide  cilan  en. 

Hasfdni,  alwaar  de  fchépen,  we
lken  van  Ras  Mohammed  kome

n  ,   gemeenlijk, 

plégen  te  ankeren,  
0ï  mijl  regt  ten  noouen,  en 

 us  e   poos- 

h00£Zte  van  Haffdni  240.  54'- 
 Aanftonds  na  den  middag  zeild

en  wy ,   w egens  ee- 

^   iote  coraalbank,  nader  a
an  den  oever,  en  gingen  by  M

har  voor  anker  hg- 

"ng  Onze  fehipper  liet  ten  eerft
en  eenen  Arabier,  dien  wij  aan  de

n  oever  za- 

?en  halen,  om  te  vernemen,
  of  er  oorlog  of  vrede  tuffeh

en  de  veifcheidene. 

Rammen  van  dit  gewelf  was.  Eé
n  van  de  drie  fchépen,  die  te  ge

lijkmet  ons  van, 

^   Mohammed  afgezeild  wa
ren ,   kwam  dezen  dag  ook  luer

aan,  de  twee  an- 

,-Won  Imdden  ons  niet  kunnen  volgen-
 

Dmvnt.  wij  tot  dus  verre  geft
adig  goeden  wind  gehad  hadden

,  ontgmgen  wr> 

heZZr  da  ons  anders  naar  alle  wa
arfchijnlijkheid  zougetroffen  hebben

.  Van 

Sépen ,   welken  in  ’t  voorldden  jaar  w
at  laat  van  Sues  vertrokken  

waren , 

waren  er  in  deze  ftreek  twee  geft
rand.  Verfcheidcne  perfoonen,  w

elken  daar- 

bii  tégenwoordig  waren  ge  weeft,  be
vonden  zig  ook  op  ons  fchip.  Zij 

 verhaal* 

d'm  dat  als  zij  niet  ver  van  Hasfani 
 door  eenen  ftorm  belopen  wierden,  er 

 aan- 

ftonds zulk  eene  groote  wanorder  op  het 
 fchip  ontftaan  was ,   dat  met  alleen  da 

paffagiers,  maar  ook  zij,  welke
n  het  fchip  hadden  moeten  re

géren,  m   dc  boe- 

ten gefprongen  en  aan  land  gegaan 
 waren,  en  dat  zy  eerft  van  daai

  Let  eeifte  fc  1 P 

zig  tégen  eene  klip  hadden  zie
n  verbrijzelen.  Tégen  den  a

vond  was  de  wind 

gaan  liggen,  en  met  het  aanbréken  van 
 den  volgenden  dag  had  men  het  tvvc^

  2 
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fcbip  nog  op  de  golven  zien  dobberen.  De  fchipper  had  daarop  het  befluit geno- 
men ,   met  zijne  matroozen  weer  terug  te  héren ;   doch  dit  was  ook  te  grond  ge- 

gaan ,   voor  dat  zij  van  land  gekomen  waren.  De  derde  fchipper  nam  zijnen  pligt 
beter  waar.  Als  deze  vreesde ,   dat  zijne  matroozen  hem  mogten  ontlopen ,   liet 
hij  bij  de  eerlte  wanorder  de  touwen  los ,   met  dewelken  de  grootltenziiner  boo- 

ten agteraan  gefleept  wielden.  Dit  bragt  hem  in  den  beginne  in  gevaar  van  door 
de  paflagiers,  die  nu  geen  kans  meer  zagen  om  aan  land  te  komen ,   neêrgehou- 
wen  te  worden.  Doch ,   nadat  hij  hun  kloekmoediglijk  het  blijkbaar  gevaar  voor- 
geftcld  had,  waarin  bet  fchip  zonder  een  opperhoofd  zijn  zou,  dat  hij  daarënté- 
gen  hoopte,  niet  ilegts  hun  léven,  maar  ook  hunne  goederen  te  redden ,   indien 
zij  hem  en  zijnen  lieden  maar  plaats  wilden  laten  om  te  werken,  wierden  zij 
n   et  alleen  wcêi  gciuft,  maar  beiloten  ook  zelven  de  handen  méde  aan  het  werk 
te  daan.  Het  welk  van  dat  gevolg  was,  dat  zij  hunne  reis  gelukkig  vdbragten. 
Ons  zou  op  onze  reis  van  Rds  Mohammed  tot  Haflani  haait  nog  een  grooteron- 
güuk  overgekomen  zijn,  dan  dat  wij  fchipbreuk  hadden  geléden.  Door  de  on- 
voorzigtighcid  der  veele  wijven  in  de  benéden  kajuit,  die  ons  door  haargeitadig 
kijven  en  fchreuwen  niet  weinig  veröntruilten ,   geraakten,  tot  tweemaal  toe, 
eenige  Rukken  lijnwaat  in  den  brand,  hetwelk  het  gantfche  fchip  in  gevaar  zou 
gebragt  hebben,  indien  de  vrouwlieden  niet  eene  al  zo  goede  keel  gehad  hadden om  hulp  te  roepen  ,   als  om  te  kijven.  Toen  het  vuur  voor  de  tweedemaal  uit- 

brak, fchénen  de  Mohammedaanen  bevreesd  te  worden.  De  fchipper  zond 
derhalven  een’  onderofficier  met  een’  dugtigen  knuppel  in  den  harêm.  Dit  ver 
oorzaakte  in  het  eerit  een  verfchriklijk  muziek.  Doch  daarop  volgde  eene  zo 
zagte  Ailte ,   dat  men  dit  vrouwvolk  in  de  eerlte  24  uuren  haalt  in  ’t  geheel niet  hoorde. 

VERMrns  wij  nu  de  bij  de  Turken  zo  fchroomlijke  reis  van  Ras  Mohammed 
tot  Hallam  gelukkig  afgelegd  hadden ,   zo  was  ook  alles  in  volle  vreugd.  Aan* 
itonds  wierden  eenige  kanonnen  gelolt.  Des  avonds  wierden  de  fchépèn  over- 
a   met  Lmpen  en  lantaeins  behangen,  en  tot  iaat  in  den  nagt  hoorde  men  de 
vi  eugdefchooten  met  finten  en  piltoolen,  en  het  bij  de  oolterfche  vrouwsper- 
foonen  gewoonlijk  vreugdegefchrei  lu,  /»,  /«,  /«.  De  loots  verwagtte  nu  voor 
zijnen  grooten  dienll  een’  drinkpenning  van  al  de  paflagiers,  en  de  matroozen 
xadden  ooit  gaern  eene  kleinigheid  voor  de  groote  moeite,  dat  zijdes  nagts had- 

den 
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den  moeten  waken.  De  laatften  hadden  een  klein  fchip,  
gelijk  het  bij  ons  de 

kinders  wel  plegen  te  maken,  en  ,   nadat  zij  in  hetz
elve  eeift  hun  diinkgeld  ver- 

zameld hadden ,   wierpen  zij  het  in  zee.  Hunne  inzameling  was  e
gter  niet  groot , 

wijl  ieder  een  naar  believen  géven  kon. 

Den  zoten  Oftb.  gingen  wij  met  zonneöpgang  wéder  on
der  zeil.  Maar  wel 

haart  ging  de  wind  liggen,  en  des  middags 
 waren  wij  eerft  onder  24°.  32'.  pools- 

hoogte. Mhar  was  omtrent  i{  mijl  ten  N.  N.  O.,  e
n  bijgevolg  is  de  pools- 

hoogte van  deze  ankerplaats  240.  3 ?'•  Des  namidd
ags  lagen  wij  zuidwaard  van 

Abu  dibea ,   eene  kleine  klip  onder  water,  omtrent  op  240.  28'.  po
olshoogte  op 

1   o   vademen,  en  niet  boven  de  200  fchréden  va
n  de  coraalbank ,   voor  anker. 

Den  elften  des  morgens  hadden  wij  geheel  tég
enwind ;   doch  hij  draaide  kort 

daarna  om,  en  wij  zeilden  nog  verder  
Z.  Z.ooftwaard.  Des  middags  waren 

wij  onder  de  poolshoogte  van  240.  24'- 
 De  kleine  bergen  Nabt ,   welken  vóór 

’t  groote  gebergte  Radua  liggen ,   waren  thans  regt  ten  ooften.  Des  avon
ds  zeil- 

den wij  on,  of  Sabba  Rüs  (de  7   voorgebergten)  met  
het  grootfte  ge- 

vaar- want  hier  zijn  veele  klippen  onder  wate
r,  daarbij  was  ’t  reeds  duifter, 

en  onze  loots  befchonken.  Deze  v
erzogt  zodra  wij  aan  boord  waren  

geko, 

men  dat  wij  hem  brandewijn  zoude
n  géven,  onder  voorwendzel,  dat  

hij  de 

bergen  en  andere  landtékens  niet  onde
rfcheiden  kon,  indien  hij  niet  wat  ft

erken 

drank  gedronken  had.  Dewijl  wij  hem,  
als  eenen  Mohammedaan,  en  uit  vrees 

voor  de  andere  paffagiers,  indien  hij  
dronken  wierd,  dien  niet  wilden  géven , 

liet  de  fchipper  zelve  door  zijn’  eigen 
 knegt  alle  morgen  |   bouteille  voor _   zijnen 

loots  vrwen  Bovendien  had  hi
j  mogelijk  ook  fterke  dranken  

van  dc  gnekfche 

kooplieden  gekregen.  Doch  
wij  wierpen  eindelijk  des  avonds

  laat  hij  Kubbet 

jarnb0,  een  klein  eiland,  waar 
 eene  begraafplaats  is  van  eenen

  ge  waanden  hex- 

lige ,   gelukkiglijk  ons  an
ker. 

Den  22<ien  konden  wij  wégens  tégenwind,  die  z
ig  dezen  dag  met  de  zon  van 

het  ooften  naar  ’t  zuiden  en  ’t  weften  draaide 
,   niet  verder  komen.  Ik  nam  des 

middags  de  poolshoogte  van  Kubbet  Jambo 
 240.  14'.  Den  23^  zeilden  wij  onge- 

veer Z.  O.  ten  Z.  Des  middags  was  onze  poo
lshoogte  240.  10'.  Wij  hadden  thans 

eene  coraalbank  ten  weften,  en  het
  zuidlijkfte  van  het  hooge  gebergte  

Radua 

naar  ’t  O.  ten  N.  De  hémel  was  in  
deze  beide  laatfte  dagen  zeer.  met  wolke

n 

bezet.  Des  namiddags  voeren  wij  vo
orbij  eene  bekwaame  ankerplaats,  Sc

hat m 

ge- 
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genoemd,  en  ankerden,  nadat  wij  zédert  ons  vertrek  van  Tor  geen  één  huis 

gezien  hadden,  bij  de  Rad  Jambo.  Deze  Rad  is  bemuurd ,   en  heeft  van  den 

waterkant  geen  onbillijk  aanzien.  De  ingang  in  de  haven  is  zeer  nauw.  Doch 

als  men  eens  binnen  dezelve  is,  ligt  men  zo  veilig,  dat  men  zelfs  niet  nodig 

heeft  het  anker  uit  te  werpen.  Wij  maakten  maar  een  touw  van  ons  fchip  vaft 

aan  eenen  Reen  op  eene  fleile  coraalbank,  die  ten  tijde  der  ebbe  nauwlijks  on- 
der water  was. 

De  reizigers,  welken  aanRonds  naar  Medina  wilden  gaan,  en  dus  ook  de 

gefiiédene,  van  wien  ik  bladz.  247  gewaagd  heb,  verlieten  alhier  het  fchip. 

Voor  den  laatften  en  voor  andere  aanzienlijke  palfagiers  wierd  de  floep  van  den 

fchipper  gereed  gemaakt.  Een  van  ons  gezeJfchap,  die  niet  gezien  had,  dat  dit 

boot  onder  ons  heimlijk  gemak  lag ,   bevuilde  hetzelve ,   waarover  de  knegts , 

die  alles  zuiver  gewaflehen  en  reeds  met  tapijten  belegd  hadden ,   zeer  verfloord 

waren.  Tot  ons  geluk  had  men  de  agteloosheid  der  vrouwsperfoonen  in  de  be- 

néden kajuit  nog  niet  vergeten,  en  daarom  geloofde  men  dat  dezen  het  gedaan  had- 

den ,   hoe  zeer  zij  het  ook  ontkenden.  Het  heimlijk  gemak  der  vrouwsperfoonen , 

en  dat ,   waarvan  wij  ons  bedienden ,   waren  allernaafl  malkanderen ,   en  zo  ruim , 

dat  in  elk  4   tot  5   perfoonen  genoeg  plaats  vonden,  doch  wij  moeflen  een’  trap 
afklimmen.  Ik  was  in  het  eerfl  niet  weinig  verwonderd,  als  ik  van  zo  digt  bij 
vrouwsperfoonen  hoorde  fpréken.  Ik  was  zo  nieuwsgierig  van  naar  eene  opc- 
ning  in  het  befchot  te  zoeken,  en  vond  indedaad  eene  kleine  reet.  Tot  op  mijn 
vertrek  van  Sués  had  ik  nog  nauwlijks  een  ongedekt  aangezigt  van  een  moham- 

medaanfeh  vrouwsperfoon  gezien.  Op  deze  reis  zag  ik  meer.  Des  morgens 
vroeg  zomtijds  drie  of  vier  naakte  vrouwlieden,  die  zig  wiesfehen  en  baad- den. 

Ik  bleef  hier  aan  boord,  om  eenige  fterrenkimdige  waarnémingen  te  maken, 
en  de  ligging  dezer  Rad  zo  goed  ik  konde,  naar  oogenfehijn,  op  de  LVIII  plaat 
aftetékenen.  De  heer  baurenfeind  tékende  het  gezigt  van  Jambo  op  de  LlU 
plaat.  Drie  van  ons  gczelRhap  gingen  aan  land.  Ieder  nam,  gelijk  de  overige 
paflagiers,  zijnen  fabel,  zonder  te  denken,  dat  hem  hetzelve  verdriet  kon  ver- 

001  zaken.  Wijl  mijne  reisgenooten  op  dezelfde  wijze  als  de  Turken  gekleed  wa- 
ren ,   fprak  een  borger  alhier  eenigen  tijd  met  hen  als  met  wézendlijke  Moham- 

medaanen. 
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•medaanen.  Hij  groette  hen  met  f
aldm  aleikum  enz.  Maar  als  hij  hoo

rde,  dat 

zij  Franken  waren,  wierd  hij,  milTc
hien  om  zijne  dwaling,  zo  boos,  d

at  hij 

eene  ménigte  van  fcheldwoorden  tég
en  die  ongelovigen  uitbraakte,  die  z

elfs  de 

vrijpoftigheid  hadden  met  hun  gewe
er  te  Jambo  aan  land  te  komen. 

 Het  was 

een  geluk  voor  mijne  reisgenooten 
,   dat  de  andere  aanwézende  Arabi

ers  vreed- 

zaamer  waren,  en  hen  niet  beJetted
en  wéér  naar  het  fchip ̂   terug  te  kér

en. 

Ik  wagtte  den  gantfehen  nagt,  te
  vergeefs,  op  de  yerfchijmng  e

ener  fterre 

in  den  middagkring.  Doch  kort 
 voor  ons  vertrek  verfpreidden  

zig  e   wo  cn, 

en  ik  vond  nog  ten  laatften  de  poolsho
ogte  van  Jambo  door  middel  dei  waa

r- 

genomen hoogte  van  den  Procyon  24°.  ƒ .   Des
  middags  waren  wij  nog  onder 

de  poolshoogte  van  230.  5?'-  De 
 ftad  Jambo  was  omtrent  2*  mijl  na

ar  t   N. 

18°  O   •   want  ik  was  18  voet  boven
  het  oppervlak  der  zee,  en  kon  de  h

uizen 

in  de  ftad  nog  vrij  duidelijk  zien. 
 Des  namiddags  zagen  wij  veele  da

delboomen 

aan  den  oever,  en  des  avonds  lagen  wij  bi
j  Dsjar  op  230.  36'.  poolshoogte,  en 

14  vademen  water  voor  anker. 

Den  «ton  des  middags  was  onze  pool
shoogte  23°.  29'.  en  ons  fchip  onge- 

veer regt  naar  het  wellen  van  het  midden
  des  bergs  Suf  ra.  Wij  voeren  op

  den 

afftand  van  i\  mijl  van  den  oever 
,   en  hadden  aan  beide  zijden  veele 

 groote  coraal- 

banken.  Des  avonds  ankerden  wij  
bij  Abu  Ai  jan  onder  de  poolshoogte  

van  23°. 

16'.  Den  2Óften  zeilden  wij  nog,  gelijk  d
en  meeften  tijd  op  deze  leis,  ten  Z. 

Z.  O   en  bijna  den  geheelen  dag  gelt
adig  tuflehen  coraalbanken.  Ten  well

en 

toonde  men  ons  een  téken  voor  de  «h
ippers  op  eene  groote  caraaltfp  Dsj

ebe- 

TU  Des  middags  waren  wij  Z.  W.  
ten  W.  il  mijl  van  de  Rad  Mafiura,  

lig- 

gende aan  eenen  berg  van  denzelfden  
mam-  Des  namiddags  palleerden

  wij 

het  voorgebergte  Wardan ,   en  des  avonds  wierpen  wij  het  an
ker  bi]  Rabogh,  op 

22°.  45'.  poolshoogte  tuifchen  eenige
  kleine  eilanden.  Hier  is  oi  een  

dorp, 

of  een  vaft  verblijf  der  Arabieren  onder  
tenten ;   want  men  zeide  ons  reeds  te 

voren ,   dat  de  Arabiers  te  Rabogh  water  en  lév
ensmiddelen  aan  het  ftrand  te 

koop  zouden  brengen ,   en  dit  vonden  wij  hier  ook  in  groote  menigte
. 

Alle  Mohammedaanen ,   die  voor  de  eerltemaal  de  reis  naar  Mekka  doen
,, 

moeten  op  zékere  plaatzen,  indien  de  Ha
at  hunner  gezondheid  het  toelaat,  du 

Ihhrdm  aandoen,  gelijk  in  de  befchrijving  van  Ara
bië  bladz.  345  aangemerkt  is. 

Die ,   welken  ter  zee  van  Sués  komen  zijn  hier  toe  verpligt
 ,   zodra  zij  het  \   001 

Mm 

ge- 
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gebergte  Wardan,  welk  wij  héden  voorbij  zeilden  ,   bereikt  hebben.  Ihhram  be- 

tékent eigenlijk  een’  doek  welke  om  de  heupen  gebonden  word,  gelijk  men  in 
de  baden  gebruikt,  en  enkel  met  deze  kléding  moet  een  nieuw  pelgrim,  zig  zo 
lang  behelpen,  totdat  hij  de  kaba  te  Mekka  bezogt  heeft.  Egter  kan  hij  ook 
nog  een’  anderen  doek  over  de  fchouders  dragen,  gelijk  de  Turk  dien  de  heer 
baürenfeind  op  de  LIV  plaat  afgebecld  heeft.  Doch  veele  pelgrims  op  ons 
fchip,  die  nooit  te  Mekka  geweeft  waren,  hielden  hunne  kléderen  aan y   omdat 
zij  onpaffijk  waren,  of  voorgaven  het  te  zijn.  Daarentegen  déden  ook  ver- 
fchcidene  godsdienffige  Mohammedaanen  de  ihhram  aan,  zonder  volgens  de  wet 
daaraan  gehouden  te  zijn,  wijl  zij  reeds,  van  te  voren  bedévaarten  gedaan  had- 

den. Om  die  réden  zagen  wij  des  avonds  eene  groote  menigte  lieden  op  ons rnhip  geheel  anders  gekleed ,   dan  des  morgens. 

MéNio  eenen  zal  het  miiTchien  wonderlijk  voorkomen,  dat  mohImmed  zijnen 
aanhangeren bevolen  heeft ,   de  eerftc  maal  met  ongedckcen  hoofde  en  fchier  ge- 

heel naakt  bij  de  kaba  te  verfchijnen;  doch  op  deze  wijze  gaan  thans  nog  veele 
Arabicrs  m   Hedsjds,  Yemen  en  Oman.  Hij  wilde  dus  waarfchijnlijk  niet  an- 

ders, dan  dat  de  pelgrims  in  allen  ootmoed,  naamlijkin  de  kléding  eens  gemee- 
nen  Arabiers,  het  gebied  der  ftad  Mekka  betreden  zouden.  Doch  ik  -doof, 
dat  hij  zulk  eene  wet  niet  zou  gegeven  hebben,  indien  hij  ooit  had  kunnen 
vermoeden,  dat  er  te  eenigen  tijde  ook  bedevaartgangers  uit  de  koude  landen naar  Mekka  komen  zouden.  Den  Turken  is  de  ihhram  niet  alleen  zeer  lalt-, 
maar  zij  kan  ook  hunner  gezondheid  nadelig  zijn,  wijl  zij  gewend  zijn  altoos  ge- 

kleed ,   ja  zelfs  in  den  zomer  wel  met  pelsfen  te  gaan.  Eenen  door  de  zon  ver- 
zengden Arabier  Haat  deze  kléding  juilt  niet  kwalijk,  doch  eenen  Turk  met  een 

kaal  hoofd,  een’  langen  baard  en  eene  blanke  huid,  gantfeh  niet  wél. 
Wij  waren  van  Sués  tot  aan  deze  plaats  gefladig  zo  veel  ooftwaard  gezeild? 

dat  ik  van  den  wagtersgang  de  zon  in  den  middagkring  zien  kon.  Den  27  Oótb. 
wenden  wij  het,  weinige  minuuten  voor  den  middag,  regt  naar  het  zuiden.  Ik 
kon  derhalven  de  poolshoogteniet  nauwkeurig  némen;  doch  ik  denk  niet  veel 
te  feilen ,   wanneer  ik  uit  de  laatlt  genomene  hoogte  der  zonne  de  poolshoogte 
van  en  berg  Klem ,   welke  toen  niet  ver  van  ons  af  was,  op  22°  32'  Itelle. Des  namiddags  zeilden  wij  Z.  Z.  W.  en  Z.  W.  ten  Z.  Doch  de  arabifchekult 
ftreüt  zig  van  hier  tot  Dsjidda  haaf;  regt  naar  ’t  zuiden.  Om  1   uur  zeilden  wij 

voor- 



Tab.-  LTV- 

ure 
^è'u7V  ̂ Pelertzz^  Turc^ 





REIS  van  SUES  
TOT  DSJIDDA. 

^59 

voorbij  Om  el  mist,  een  klein  e
iland  digtbij  en  na  o   «men  hadden^ 

,   , ,   .   ,   iTsirnm  ten  wetten.  Naderhand  waren  wij  genaaiö 

een  ander  klem  e'tod  >   ’   coraa|banke„.  Elk  Europifch  fchipper  zou 
een  zeer  nauw  vaarwater  tuffen  ̂    ̂   onze  ̂ tte  het  v00r  het  ver- 
bier  zoeken  in  iet  rtmne  .   j   en  zijne  paffagiers  fchielijk  den 
ilandigfte,  fteeds  nab,  land  te  blijven,  ■ ap  at  «3  J   ^   ̂  

oever  zouden  kunnen  bereiken ,   ingev  Dc  b   Rleia  en  deze  anker- 
ankerden  wij  bij  Rósdlmtba  op ‘   Qever  mIrchen  dczelven 
plaat,  liggen  omtrent  op  dezelfde  I eng» >,  ^   en  nagt 
maakt  eene  ^roote  kromming  naa

r  het  ooiten.  t 

g"e  waarneming  van  eene  
vafte  fterre  doen.  De  waargeno

mene  hoog- 

ten vnr  den  i   en  den  %   gaven  de
  poolshoogte  te  Ras  el  hatba  

«   .   3   ■ 
ten  van  den  vb  den  berg  grover,  en  den  volgen- 
rw  9   aften  waren  wij  des  rmudags  tegen  “   , 

den  naet  fliepen  wij  te  ObUr.
  Kier  loopt  een  fmalle  zeebo

ezem  ver  landwa  rd 

in  dien  men  in  ’t  eerft  voor  eene
  rivier  zou  kunnen  aanzien.  

e   ingang  o 

’   .   Dnch  men  liftt  in  dezelve  zo  veilig,  dat  wij  niet 

hot  ibhip  alleen  van  beide  zijden 
 aan  grooto 

'   j   coraalbanken  valt  maakten.  D
e  poolshoogte  te  Obhor  is  zi  . 

"   een  vlakke  oever,  die  van  verre
  digt  aan  de  middaglijn  was  ,   eene

n 

kleinen  misflag  in  de  waarnéming  veroorzaak
t  hebbe.  ,   , 

De"  "sta ‘zeilden  wij  des  morgens  vroeg  met
  hulp  van  den  landwind  we  r 

van  Obhor  en  wierpen  des  na
middags  om  z   uuren  op  de  roed

e  van  Dsj.dda, 
van  Obhor ,   en  de  poolshoogt=  van  »...  z?',en 
omtrent  i   mg  W.  ten  Z.  vanje  ̂    K   Dsjidda  bepaalde  ik  na- 

tuffehen  c0“£”  ’   vvaamémingen  met  het  quadrant  Om 
derhand  namvkeu 16  !   Sués  vroeg  aan  boord  gegaan  waren,  naamlijk 

r   feben  paffagieren  niet  hinderlijk 
 te  zijn,  bléven  w,  teDs- 

“   ■   ̂,1  noz  twee  dagen  aan  boord,  tot 
 dat  zij  allen  aan  land  gegaan  waren. 

Veilen  van  hun  gingen  aanltond
s  in  de  ftad,  deels  om  hunne  v

rienden  te  be. 

ïöeken,  of  om  wat  nieuws  te  horen
,  deels  ook  om  hun  gereed  geld,  

waarvan 

men  hier  z   of  *1  p«°  tol  betalen  moet,  nu  e
n  dan  he.nd^Meb«ngen^  e- 

oigen  was  het  gelukt,  vrij  door 
 te  komen;  doel,  anderen,  die  

te  zwam  beladen 

Waren geweeft,  had  men  aangehouden,  
en  genoodzaakt,  en  a« 

tol  te  betalen.  Maar  het  fchijnt,  d
at  men  hiervan  de  verbeutdveikla.

il g 

Mm  2   ^ 

/. 
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goederen,  en  eene  zwaardere  ftraf  der  (luikeren  niet  weet.  Men  zeide,  dat 
degeen,  die  eenen  tolbedienden  bedriegen  wil,  maar  flegts  uitgelachen  word ,   in- 

dien hij  geen  lists  genoeg  bezit  om  zijn  oogmerk  uittevoeren.  Mij  valt  te  bin- 
nen, in  andere  geweften  van  Turkije  gehoord  te  hebben,  dat  de  fluiker  ge- 

dwongen word,  den  dubbelden  tol  te  betalen  van  de  waaren  die  hij  heeft  willen 
fluiken.  Een  onzer  vrienden,  die  zijn  geld  tolvrij  binnen  brengen  wilde,  wierd 
het  hardfte  geftraft.  Toen  hij  van  het  fchip  klom,  ging  zijn  geldzak  los,  dien 
hij  om  het  lijf  gebonden  had ,   en  bij  de  ioo  fpéciedaalders  vielen  tuilchen.  het 
fchip  en  het  boot  in  zee. 

Dewijl  al  dcgeenen,  die  weer  uit  de  ftad  terug  kwamen,  klaagden ,   dat  de 
tolbedienden  dit  jaar  alles  buitengemeen  fcherp  doorzogten,  waren  wij  er  ook  op 
bedagt,  hoe  wij  alle  verdrictlijkhcid  met  hen  op  de  befte  wijze  zouden  kunnen 
ontgaan.  Wij  hadden  geen  koopmanfchappen ,   en  dus  van  dien  kant  niets  te 
vrézen.  Maar,  omdat  bij  de  Mohammedaanen  geen  wiiïclbrieven  in  gebruik 
zijn,  waren  wij  genoodzaakt  geweeft,  eene  aanzienlijke  fom  gereed  geld  van 
Kahira  méde  te  némen.  Er  was  ons  aan  gelegen ,   het  voor  de  Arabiers  te  ver- 

bergen,  dat  wij  zo  veel  geld  bij  ons  hadden,  wijl  het  ons  anders  belagingen  zou 
hebben  kunnen  veroorzaken.  Wij  hadden  niet  dan  venétiaanfche  ducaaten, 
eene  muntfpécie  welke  hier  gangbaarer  is  dan  de  turkfche  gouden  fpéciën  Wij 
hadden  ieder  ons  gedeelte  van  het  geld  gemaklijk  kunnen  verbergen,  indien  wij 
niet  gevreesd  hadden,  dat  wij  aan  het  lijf  zouden  doorzogt  worden.  Wil  be- 
floten  dan  ons  gereed  geld  in  de  artzenijpotten  te  verbergen,  en  nergens  kon 
het  béter  voor  de  Arabiers  verborgen  blijven  ;   want  bij  eenen  Artz  zoektmen 

geen  geld :   en  fchoon  de  Mohammedaanen  hem  niet  gaern  betalen ,   is  hij  nog- thans  altijd  welkom  bij  hen. 

\   an  de  drie  fchépen,  die  met  ons  van  Sués,  en  ook  nog  van  Ras  Moham- 
med afgezeild  waren,  had  ons  flegts  het  ééne  kunnen  volgen,  en  dit  kwam  met 

ons  te  Dsjidda  aan.  Het  tweede  bereikte  deze  haven  den  wien  Novb. ,   na  on- 
der weg  een  klein  boot  verloren ,   en  de  anderen  ter  nauwer  nood  behouden  te 

hebben.  Het  derde  kwam  eerft  den  i*ten  Novb.  des  voormiddags.  op  dezeree- 
dc  aan.  Des  avonds  tuilchen  8   en  9   uuren  hoorde  men  onverwagt  eenen  ka- 
nonfehoot.  Dit  was  een  téken ,   dat  een  van  de  op  de  reede  liggende  fchépen 
een  ramp  overgekomen  was ,   en  men  was  in  de  ftad  bedugt,  dat  er  miifchien 

brand. 
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brand  mogt  ontdaan  zijn.  Al  de  kleine  vaartuig
en,  die  maar  te  bekomen  wa- 

ren, wierden  te  hulp  gezonden.  Doch  wel  haalt  kwame
n  er  eenïgen  terug  met 

berigt,  dat  dit  laatft  aangekomen  fchip  omgefla
gen  was ,   en  veele  koopwaaren 

daardoor  in  zee  gevallen  waren,  doordien  de  matro
ozen,  op  begeren  der  koop- 

lieden, die  hunne  waaren  aanftonds  den  volgenden  morgen
  wilden  af  halen,  al 

te  veel  pakken  en  kiften  op  het  verdek  gezet  had
den.  De  weinigen ,   die  op 

het  fchip  gebléven  waren  hadden  alleen  hunne
n  officieren  en  matroozen ,   waar- 

van een  groot  gedeelte  aan  land  gegaan  was,  een  téken  wille
n  géven,  dat  zij 

Weer  aan  boord  komen,  en  het  fchip  weer  oprigten
  zouden.  Zulken  lieden 

moet  men  tuffchen  Sués  en  Dsjidda  zijn  léven  aa
nvertrouwen.  Dus  hadden 

wij  althans  ftof,  god  te  danken  ,   dat  wij  deze  re
is  gelukkig  geëindigd  hadden. 

Wie  eene  kaart  van  deze  reis  begeert  te  zien ,   die  kan  dezeive  op  de  XX  ta- 

fel in  de  befchrijving  van  Arabië  vinden. 

AANMERKINGEN  te  DSJIDDA.
 

IVTe  r   g   e   n   s   zijn  wij  voor  de  inwoners  een
er  ftad  zo  bevreesd  geweeft  als  te 

IA  Dsjidda.  Wijl  men  de  Europeërs  in  E
gipte  met  zo  veel  veragting  bejé- 

gent,  dagten  wij,  dat  de  haat  der  
Mohammedanen  tégen  de  Chriftenen

  fteeds 

meer  toenemen  zou,  hoe  nader  wij  
bij  de  van  hun  voor  heilig  gehoudene  

fteden 

kwamen  Het  gedrag  der  inwonercn  
te  Jambo  omtrent  mijne  reisgenooten  

had 

onHeeds  in  onze  méning  bcveftigd.  
Doch  wij  bevonden ,   dat  wij  ons  vergift 

hadden.  Daar  men  te  Dsjidda  niet  gewend
  is,  andere  Europeërs  te  zien,  dan 

zulken,  die  om  den  koophandel  uit  Indië  herwaa
rd  komen,  en  op  de  europifche 

wijze  gekleed  gaan;  en  wij  uit  een  ander  gewef
t,  en  inoofterfche  kleding,  aan- 

kwamen :   zo  hadden  de  inwoners  in  het  eerft  wel  eenig  mis
trouwen  tégen  ons , 

doch  dit  wierd  hun  eerlang  ontnomen.  Veelen  
van  de  reizigers,  welken  onlangs 

aangekomen  waren,  hadden  ons  reeds  t
e  voren  gekend,  en  van  het  dsjid- 

dafch  gemeen  wierden  wij  niet  veel  waarge
nomen ,   doordien  het  niets  vreemds 

aan  onze  kléding  zag.  Wij  bezogten  
hier  ook  de  kofnjhuizen ,   den  Sük  of  de 

Mm  3   "   ***** 
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marktftraaten ,   en  gingen  voor  het  overige  ook  aan  den  zeekant,  zo  wel  binnen 

als  buiten  de  ftad ,   wandelen,  zonder  dat  iemand  ons  kwalijk  bejegende.  Het  ge- 

meen wil  alhier  niemand  ,   die  geen  Mohammedaan  is  ,   veroorloven ,   der  poort 

te  naderen ,   welke  naar  den  kant  van  Mékka  ligt.  Dit  wierd  ons  ten  eerften  be- 

rigt.  Dus  was  het  billijk ,   dat  wij  er  ons  naar  rigtten. 

Hier  te  Dsjidda  waren  ons  de  aanbevelingsbrieven ,   welken  wij  méde  brag- 

ten ,   van  grooten  dienft.  De  heer  v   an  grhler  ,   welke  den  Pafcha  van  Dsjidda 

te  Conftantinopel  in  perfoon  gekend  had ,   had  ons  eenen  brief  aan  dezen  Stad- 

houder behandigd.  Daarenboven  hadden  wij  twee  brieven  van  kooplieden  uit 

Kahira  aan  de  voornaamfte  kooplieden  dezer  ftad,  en  éénen  aan  den  Kichja  al- 

hier van  eenen  Schech,  die  Amamenfis  (klerk)  bij  een’  der  voornaamfte  geleer- 

den op  de  hooge  fchool  Dsjdmea  el  ashar  te  Kahira  was.  Wij  hadden  geen  groo- 

te  gedagte  van  de  aanbeveling  van  dezen  armen  Schech,  ondertuflchen  was  zij 

de  gewigtigfte.  Hij  was  uit  europifch  Turkije  van  geboorte,  en  had  reeds  in 

zijn  vaderland  en  te  Conftantinopel  wel  gehoord  van  dc  voortreilijkheid  derEu- 

ropeëren  in  de  wétenfchappen  boven  de  Mohammcdaanen.  Dewijl  hij  onze  boe- 

ken niet  kon  lézen,  noch  omgang  met  zulke  Europeërs  gehad  hadde,  die  zig 

op  wétenfchappen  gelegd  hadden,  en  tévens  oofterfche  taaien  fpraken,  zogt  hij 

kennis  met  ons  te  maken,  en  kwam  ons  vlijtig  bezoeken.  Alhoewel  hij  een 

ieverig  Mohammedaan  was,  was  hij  nogthans  niets  minder  dan  bijgelovigen  trots 

tégen  vreemde  geloofsbelijders ,   maar  een  waare  menfchenvriend ,   en  een  eer- 

lijk man.  De  heer  forskül  toonde  hem  het  gebruik  der  vergrootglazen ,   en  leer- 

de hem  veel  van  de  ftellige  ( fijftematifche )   kennis  der  planten.  Ik  onderrigtte 

hem  in  de  tékenkunde,  toonde  hem  de  wagters  van  Jupiter,  den  kring  van  Sa- 

turnus  enz.  zaaken  waarvan  hij  nooit  te  voren  iets  gehoord  had,  en  hij  bleef  hal- 

ve nagten  bij  mij,  als  ik  fterrenkundige  waarnémingen  maakte.  Wij  hadden  niet 

minder  voordeel  van  zijnen  omgang,  dan  hij  van  den  onzen;  want  wij  oefende*1 

ons  niet  alleen  in  de  arabifche  ipraak ,   maar  wij  ontvongen  van  hem  ook  veel0 

berigten ,   waarvan  wij  anders  niets  zouden  vernomen  hebben.  Deze  Schech 

had  den  Kichja  alhier  weleer  het  gebruik  der  globe  geleerd ,   en  hem  reeds  ulcC 

de  laatfte  karavane ,   zonder  er  ons  iets  van  te  zeggen ,   veel  ten  voordeele  van 

ons  gefchréven.  Bi]  ons  vertrek  gaf  hij  ons  dezen  tweeden  brief,  met  verzoek, 

dat  wij  ook  zijnen  vriend,  den  Kichja,  alles  zouden  tonen,  wat  hij  van  onsge zien  had. 

1 
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Dewijl  wij  de  brieven  aan  den  Pafcha  en  den  Kichja  eigenhandig  dagtenover- 

tegéven ,   zonden  wij  onzen  griekfchen  bediende  met  de  brieven  aan  de  
beide 

kooplieden  naar  deftad,  met  verzoek,  dat  zij  ons  een  huis  wilden  bezo
rgen. 

Als  dezen  hoorden,  dat  ons  gezelfchap  uit  zo  veele  perfoonen  bel
fond,  en 

wétende,  dat  de  Europeërs  zig  niet  wel  fchikken  kunnen  om  naar
  de  arabifche 

Wijze  te  wonen  en  te  léven ,   veröntfchuldigden  zij  zig  beiden ,   dat  zij  ons  hierin 

niet  konden  dienen.  Wij  bevonden  ook  thans,  gelijk  bij  veele  ander
e  gelegen- 

heden ,   het  ongemak  van  een  groot  gezelfchap.  Minder  perfoo
nen  hadden 

aanftonds  eenige  kamers  in  eene  openbaare  herberg  (   O   ((dl)  kunnen  ne
men. 

Wijl  onze  bediende  op  onze  aanbevélingsbrieven  geen  huis  kon  bekom
en, 

Vervoegde  hij  zig  bij  een’  zijner  landslieden,  die  hier  goudsm
id  van  den  Sche- 

rif  te  Mékka ,   en  bij  den  Pafcha  en  Kichja  in  aanzien  was.  Deze  
verhaalde 

hem ,   dat  de  Kichja  reeds  berigt  van  ons  ontvangen  had ,   dat  
hij  hem  bevolen 

had  ons  behulpzaam  te  zijn,  opdat  wij  fpoedig  aan  land  konden  kome
n,  en  nood 

ons  zijn  huis  voor  éénen  nagt  aan,  met  beloften,  dat  hij  een  eigen  h
uis  voor  ons 

huuren  zou.  Dit  was  voor  ons  t-cne  gewenfchte  tijding.  Wij  gingen  den  3   ift
e11 

Oélober  1762  aan  land,  en  wierden  door  den  griekfche
n  goudfmid  zeer  beleefd- 

lijk ontvangen. 

Thans  maakten  wij  haalt ,   om  den  brief  aan  den  Kichja  te  overhand
igen.  De  - 

ze ontvong  ons  ook  met  de  uiterfte  vriendlijkheid ,   en  vraagde  naar  den  Sclicch 

on  zijne  andere  vrienden  te  Kahira.  Wij  bezogten  hem  vervolgens  zeer  dik- 

wijs. Hij  vraagde  zomtijds  naar  den  godsdienft,  naar  de  zéden  en  g
ewoonten 

der  Europeëren ,   bij  welke  gelégenheid  wij  hem  en  den  voornaamen  
Arabieren  , 

die  bij  hem  waren,  een  béter  denkbeeld  van  ons  v
aderland  konden  géven,  dan 

Zij  er  tot  hiertoe  van  gehad  hadden.  Anders  
dagten  zij  omtrent  op  dezelfde 

wijze  van  de  Europeërs  als  wij  van  de  Chinezen  denke
n.  Zij  hielden  zig  zelven 

voor  de  fchranderilen  onder  alle  natiën ,   fchoon  zij  ook  niet  konden  lochenen , 

dat  anderen  hen  in  wétenfehappen  overtroffen.  Ik  moeit  den  Kichja  de  planee- 

ten  door  verrekijkers  tonen ,   en  hij  fprak  verders  gaern  van  de  fterrenkunde.  De 

heer  forskSl  bezogt  hem  het  vlijtigft.  Deze  bewoog  hem ,   dat  hij  nog  gedu- 

rende ons  verblijf  te  Dsjidda ,   eenen  kleinen  tuin  bij  zijn  huis  aanleggen ,   en 

eenige  planten  van  den  zogenaamden  balzcmboorn  uit  de  flreek 
 van  Medina 

het  halen.  De  Arabiers  verwonderden  zig ,   dat  hun  dit  nooit  ingevallen  was 

voor- 

\ 

I 
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voornaamlijk  daar  zij  telkens  moeite  gehad  hadden ,   den  balzem  onvcrvalfcht  te 

bekomen. 

Eenige  dagen  daarna  behandigden  wij  ook  aan  den  Pafcha  den  brief  van  den 

heer  van  gühler.  Deze  Fafcha  had  insgelijks  eenig  denkbeeld  van  de  fterren- 

kunde,  en  begeerde  dat  ik  mijn  quadrant  in  zijn  paleis  f tellen ,   en  de  middags- 

hoogte  der  zonne  in  zijne  tegenwoordigheid  némen  zoude.  Hij  en  de  Kichja 

lieten  zig  dit  werktuig  nauwkeurig  befchrijven ,   en  een  geleerde  Schcch  van  den 

Pafcha  moeft  uit  de  waargenomene  hoogte  der  zonne  de  poolshoogte  van  Dsjid- 

da  berekenen-  Men  vond  mijn  quadrant  ook  veel  béter ,   dan  de  kleine  houten 

quadranten  der  mohammedaanfche  fterrenkundigen :   en  alzo  mijne  rekening  van 

die ,   welke  de  Schech  maakte ,   eenige  minuuten  verfchilde ,   gaf  men  den  tafelen 

der  europifche  fterrenkundigen  den  voorrang.  De  Pafcha  en  zijn  Schech  fpra- 

ken  niet  dan  turkfeh.  Mij  ontbrak  het  juift  aan  geen  vertolker ;   want  onze 

griekfehe  bediende  Iprak  turkfeh ,   en  een  franfehe  en  twee  italiaanfche  renega- 

ten ,   die  in  dienft  van  den  Pafcha  waren ,   hadden  deze  taal  ook  geleerd ,   maar 

niemand  van  hun  verftond  de  kunftwoorden  der  iterrenkundigen  in  ééne  eenige 

taal.  Ik  moeft  dcrhalven  tragten  mij  jegens  den  Kichja  in  de  arabifche  taal  uitte- 

drukken ,   en  dit  was  zeer  moeilijk ,   doordien  ik  maar  zelden  gelégenheid  gehad 

had  over  dergelijke  zaaken  met  Arabiers  te  fp réken. 

Wij  bezagen  reeds  den  eerften  dag  verfcheidene  huizen,  en  huurden  er  een? 
dat  zeer  ruim  was ,   en  aan  den  zeekant  lag.  Den  iften  November  1762  déden 

wij  al  ons  goed  aan  land  brengen.  De  Kichja  was  zelve  op  het  tolhuis,  en  niet 

in  een  bijzonder  vertrek ,   gelijk  de  verfcheidene  tolbedienden  in  de  europifche 

ftéden,  maar  hij,  benévens  veele  fchrijvers,  zaten  op  eene  verhevenheid  bij 

den  gang,  daar  alles  pafféren  moeft.  Wij  zagen  aanftonds,  dat  wij  bier  een’ 
vriend  hadden.  Al  de  kiften  en  pakken  der  kooplieden  wierden  niet  alleen  ge- 

opend ,   maar  alles  wat  er  in  was ,   ftuk  voor  ftuk  naargezien  en  doorzogt.  De- 

wijl de  Kichja  verzékerd  was ,   dat  wij  niet  om  den  koophandel  derwaard  geko- 
men waren,  en  ons  dienft  wilde  doen,  liet  hij  onze  kiften  alleen  maar  openen- 

De  artzenijkift  was  al  te  welkom ,   dan  dat  men  dezelve  zou  doorzogt  hebben- 

Men  vond  dus  niet  meer  dan  200  ducaaten,  die  wij  voorbedagtlijk  op  eene  plaats 

gelegd  hadden,  waar  zij  moeften  gezien  worden,  om  te  tonen,  dat  wij  zo  veel 

geld  bij  (ons  hadden ,   als  wij  in  deze  ftad  tot  de  huishouding  dagten  te  gebrui- 

ken* 
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ken.  Wanneer  de  arabifche  to
lbedienden  de  reizigers  mctbefc

heidenheidbehan- 

delen,  verwagten  zii  zo  wel  ee
n  drinkgeld,  als  de  europifcli

en.  ij  onsismen 

gewoon  het  hun  bedektlijk  te  gé
ven.  De  grieklche  goudland,  w

ake  op  z,gge. 

nomen  had  denrelijke  onkoftcn 
 voor  ons  te  betalen  gaf  het  h

un  m   tb.jz.jn 

van  alle  voornaame  heeren  en  aa
nwézenden  op  et  to  mis. 

Het  gerugt  van  de  aankon.il  
van  zo  veele  Europeers,  ond

er  dewelken  er 

zig  ook  één  zou  bevinden  die  d
en  loop  der  Herren  waarnam  ,  

 had  mg  wel  haaft 

tot  in  Mékka  verbreid.  Een  br
oeder  van  den  regerende..  Sch

erf  had  ...  dien 

tiid  een  "root  léger  van  Arabiers  v
erzameld ,   en  dreigde  de  Had  Mekka  aantetaf

ten. 

De  Scherf  deed  mij  derhalven  doo
r  den  meer  gemeldcn  griekfchen 

 goudfnud  vra- 

gen. of  hij  nog  langer  aan  de  reger
ing  blijven,  of  dezelve  zijnen

  broeder  zou 

moeten  afflaan?  Ik  ontfchuldig
dc  mij  met  mijne  onwétendhei

d  m   deze  kunff, 

zonder  iets  tot  derzelvcr  nadeel  te 
 fpréken ,   en  zeide ,   gehjk  b.j  veele  andere  g

e- 

légenheden ,   wanneer  ik  wégens  de  ilerrenwig
chelar.j  gevraagd  w.erd,  dat  de  Eu- 

roneërs  zie  alleen  op  de  fterrenku
nde  toeleggen  om  der  zeevaart  wille.

  Met 

dit  antwoord  waren  de  Mohamm
edanen  altijd  te  vréde,  wijl  hun

  bekend  is> 

d   t   de  Europeers  zig  op  lange
  zeereizen  wagen  ,   en  dat  zij 

 op  zee  de  hooglede, 

?*  n&nen  De  heer  van  hav
en  was  er  tegenwoordig  als  men  n

u,  deze 

rrZ  deed,  en  antwoordde,  d
at  hij,  4e  d?  meeft  gelijkende 

 wézenstrekken  aan 

dievan  hassan  t.n  au,  den  (lat
nvadér  van  de  Scherifs,  had,  de  o

verwin- 

nimr  zou  behalen  De  goudfmid  wi
lde  dit  antwoord  naar  Mékka  fchnj

ven ,   en 

ik  geloof,  dat  het  de  goedkeu
ring  weggedragen  heeft.  De

  Scherf  verdédigde 

deze  reis  de  regering ,   en  hij  mag  zig  ingebeeld  he
bben ,   dat  h„  volmaaktl.jk  „aar 

:   ZIJ  Een  voornaam  heer 
 te  Dsjidda  liet  mij  op  een  anderen  t.j

d  wé- 

fen  Ir  hem  zooducaateno
ntftolen  waren,  en  verz

egt  dat  ik  hem  den  dief 

"’vit  n   zou.  Ik  ontfchuldigdc 
 mij  wéderöm,  en  het  deze  hooge

  wetenfehap 

T.  mohammedaanfehen  gelee
rden  over.  Kort  daarna  gaf  ee

n  vermaarde  Scheel, 

blf  kei.  dat  hij  daarin  béter  er
varen  was  dan  ik.  Hij  Helde 

 al  de  bedraden  op 

eene  rile ,   deed  een  lang  gebed ,  
 gaf  daarop  ieder  eenen  een  brie

fje  mdenmond, 

en  beval  aan  allen,  het  inteflik
ken,  nadat  hij  hun  de  verzekerin

g  gedaan  had, 

dat  de  onfchuldigen  er  in  ’t geh
eel  geen  nadeel  van  hebben  z

ouden,  de  fiiaffe 

GODS  zou  alléén  den  dief  treffen.
  Hierop  doorzo.gr  hij  den  mond  van

  .ede.  ee- 

nen, en  één  van  bun,  die  het  briefje  ni
et  doorgezwolgen  had,  bekende  ̂n

- 
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ftonds,  dat  hij  het  geld  geBolcn  had.  Doch  het  fchijnt,  dat  de  mohammedaan- 
fche  dieven  niet  altoos  zo  fchroomhartig  zijn.  Ik  hoorde  naderhand  van  een’ 
koopman  te  Bagdad,  dat  hij  eens  het  fterkfte  vermoeden  gehad  had,  door  zij- 

nen bediende  beftolen  te  zijn,  maar  dat  deze  zig  aan  geen  bezwéringen  ge- 
Boord  had.  De  koopman  beklaagde  de  iopiaflers,  welken  hij  voor  allerhan- 

de proeven  aan  verfcheidene  Schechs  had  moeten  betalen,  meer  dan  de  50,  die hem  on  t fiolen  waren. 

Indien  men  aan  de  overleveringen  der  Arabieren  geloof  wil  flaan,  zo  moet 
het  water  van  de  kuil  in  deze  Breek,  van  de  fchepping  der  waereld  af  tot  nu 
toe,  weinig  of  niets  terug  geweken  zijn.  Want  zij  tonen  het  graf  van  eva 
nog  tot  op  dezen  dag  niet  ver  van  Dsjidda  (*).  Maar,  naar  mijne  gedagten  is  de 
kuil  hier  zeer  veel  veranderd.  Ten  N.  W.  va»  de  Bad,,  en  niet  ver  van  de  ge- 
melde  begraafplaats,  zijn  groote  heuvels  vol  verfleende  of  in  het  zand  liggende fchelpen  en  coraalfleenen.  Als  men  dezen  flegts  bcfchouwt,  en  ze  met  dec o- 
raalklippen  vergelijkt,  welken  men  op  deze  kaft  en  zelfs  in  en  vóór  de  haven 
van  Dsjidda  zo  ménigvuldig  vind,  kan  men  er  niets  anders  uit  bedui  ten,  dan 

dat  de  zee  hier  allengs  terug  geweken  is.  Derhalven  komt  het  mij  niet’ eens twaarfchijnlijk  voor,  dat  het  tegenwoordig  Dsjidda  op  dezelfde  plaats  ligge, waar  men  de  in  de  berigten  van  het  léven  van  mohImmed  vermeide  Bad  van 
d,cn  naam  vond  ( t ).  Dsjidda  zal  hoe  langer  hoe  meer  weitoaard  geraken. Men  vind  in  de  haven  reeds  zo  weinig  water,  dat  kleine  booten  zomtijds  den 
vloed  afwagten  moeten ,   om  de  waaren  van  en  aan  land  te  brengen. 

Het  water  is  op  deze  kuB  in  alle  jaargetijden  niet  éven  hoog,  maar  van  de 
maand  November  tot  de  maand  April  word  het  met  de  zuidlijke  winden  allengs 

hooger. 

(   )   Du  A.abiers  noemen  eva,  Ommne  Haua.  Zij  ménen  aan  haar  graf nog  merktékens  te  vin* 
den  waarmtz,  beween  kunnen,  dat  eva  40  *i  lang  geweed  is.  Eertijds,  zegt  men,  zyn  er 
f100  6.  evaarten  naar  11  graf  geschied,  en  in  dien  rijd  was  hier  zonder  twijfel  een  pragtige empe .   T   ans  vind  men  er  alleen  een  klein  gebédenhuis  (kubbe),  dat,  gdijk  men  verzékert, 
xegt  boven  haaren  navel  Haat.  Het  graf  van  adam  dellen  de  A raiders  oP  het  eiland  Ce, Ion.  De 

,   en  ewuen,  dat  zyn  gebeente  bij  de  aardsvaders  te  Hcbron  ligjte ,   en  de  munniken  te  JernfaleiR ge  oven,  at  y.ip  oofd  in  den  onderftelden  berg  Calvaria  in  hunne  groote  kerk  bewaard  zij- CtJ  Algejneene  waereldhidorie  der  Iaatcre  tijden,  eerde  deel,  g. 
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hooger,  gelijk  het  naderhand  in  de  andere  zes  maanden  met  de  noor
dlijke  win- 

den weer  laager  word  (*).  Het  geheele  onderfcheid  is  juiffc  niet  groot ,   doch 

bij  onze  aankomft  te  Dsjidda  vond  ik  den  weg  tuflchen  de  grootc,  en  de  zoge- 

naamde  aaleihaven,  ook  ten  tijde  van  den  vloed,  droog,  en  tégen  den  tijd  van 

ons  vertrek  was  dezelve  den  meeften  tijd  onder  water.  Het  hooge  water  over- 

ftroomt  ook  eene  vlakte  ten  zuiden  buiten  de  ftad,  en  laat,  als  het  aldaar  doo
i- 

de hitte  der  zonne  uitgewaaflemd  is ,   tamelijk  yeel  zout  na.  De  omliggende 

ftreek  van  Dsjidda  is  voor  ’t  overige  zandig  en  onbebouwd. 

Ik  heb  op  de  LV.  tafel  eene  kaart  van  deze  ftad  en  derzelver  omtrek  /Ontwor- 

pen ,   waarbij  ik  egter  aanmerk ,   dat  alléén  het  gedeelte ,   welk  aan  den  zeekant 

ligt,  geméten  is.  Geheel  rondom  de  ftad  durfde  ik  niet  te  gaan,  gelijk  ik  bladz. 

262  gezegd  heb.  Egter  heb  ik  de  compasftreek  der  ligginge  van  een  gedeel- 

te van  den  ftadsmuur  genomen,  en  de  fchréden  eens  Arabiers,  dien  ik  van  ver- 

re bij  dezen  muur  zag  gaan,  geteld.  Ik  heb  ook  al  de  ftraatenniet  kunnen  aan- 

wijzen, omdat  ik  niet  eens  binnen  de  ftad  naar  den  kant,  waar  de  poort  naar 

Mékka  is,  durfde  te  komen.  Hier  zijn  veele  hutten  van  klein  dun  hout  en  met 

ftroo  of  gras  bedekt.  Doch  veelligt  vind  men  hier  en  daar  ook  huizen  van 

fteen ,   waar  ik  op  de  grondtékening  enkel  hutten  getékend  heb.  Ik  zal  hier  de 

betékenis  der  getallen  bij  voegen,  die  men  op  dezelve  vind.  1   De  woning  van 

den  Pafcba.  2   Bab  es  fckerif.  3   Bab  ed  sjedid.  4   Bah  Mékke.  5   Wagtto- 

rensop  den  wegnaar  Mékka.  6   Een  laagc  oord,  waar  zout  gezameld  word, 

als  het  water  uitgewaaflemd  is.  7   Kerkhof  der  Chriftencn.  8   Een  geheel  ver- 

vallen toren  met  eene  batterijë.  9   De  zogenaamde  galeihaven.  Ik  heb  niet  ge- 

hoord, dat  de  Pafcba  thans  nog  galeijen  of  andere  gewapende  fchépen  op  den  
a- 

rabifchen  zeeboezem  heeft,  ro  Onze  woning,  en  dus  de  plaa
ts,  daar  de  fter- 

renkundige  waarnemingen  gemaakt  zijn.  11  Het  tolhuis.  12 
 De  woning  van 

den  Kichja.  13  Ommene  Ilaua ,   of  eva’s  graf.  14  Groote  heuvels  vol  coraal- 

fteenen  en  fchelpen.  15  Ankerplaats  der  fchépen  die  van  Sués  en  Indië  ko- 

men. 

In  den  kleinen  zeeboezem ,   welken  men  de  galeihaven  noemt ,   k   maar  zeer 

weinig 

(*)  Befchrijving  van  Arabië,  bladz.  401  en  402. 
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weinig  water.  Dewijl  ik  deze  plaats  dikwils  bezogt  om  ebb’  en  vloed  waarte- 
némen ,   zag  ik  hier  onderfcheidene  maaien  hoe  de  Arabiers  op  de  eendenjagt 
gaan.  Wanneer  eene  eend  zig  op  dit  water  néderlaat,  kleed  de  Arabier  ziguit, 
legt  zeegras  op  zijn  hoofd  en  kruipt  onderwater  naar  de  eend,  welke  niets 
kwaads  van  het  zeegras  vreeft ,   zodat  de  jager  ze  bij  de  beenen  grijpt  ener  mee 

heen  gaat  (*). 

Men  leeft  in  de  vertaling  van  marais  gefchiednis  der  Regenten  in  Egipte, 
door  den  heerREisKE,  dat  de  egiptifche  Sultan  el  guri  de  ftad  Dsjidda  in  het 
jaar  der  hedsjera  920  (1514)  deed  verfterken,  dewijl  men  voor  de  aanwaflen- 
de  raagt  der  P01  tugézen  vreesde ,   wier  fchepen  tot  in  den  arabifehen  zeeboezem 

kwamen.  Zij  is  aan  de  landzijde  thans  nog  met  een’  muur  omgéven ,   die  egter 
zodanig  vervallen  is ,   dat  men  op  zommige  plaat  zen  over  denzelven  in  en  uit  de 

ftad  gaat.  De  verdediging  der  haven  is  al  zo  liegt;  want  de  batterij  8   is  ten 
éénemaale  vervallen ,   men  vind  er  zelfs  niet  meer  dan  één  oud  onbruikbaar  ftuk 
gefchut,  en  de  weinige  kanonnen  bij  het  huis  van  den  Pafcha  aan  den  anderen 

kant  der  ftad  en  van  de  haven  fchijnen  alleen  onderhouden  te  worden,  opdat 
men  zou  kunnen  antwoorden ,   als  de  fchepen  groeten.  Het  paleis  van  den  Pa- 

fcha is  zo  ongerégeld  als  de  woningen  dezer  heercn  in  de  andere  provinciën  van 
den  Sultan,  gemeenlijk  zijn.  Zij  blijven  zelden  lang  in  een  gouvernement,  en 
niemand  wil  de  moeite  némen  van  een  pragtig  paleis  voor  zijnen  opvolger  te 
bouwen,  doordien  hij  niet  kan  hopen  zelve  nut  er  van  te  hebben.  Maar  in  de 
ftad,  en  vooral  aan  den  zeekant  ziet  men  verfcheidene  vrij  fraije  gebouwen  en 

groote  oqalen  (openbaare  huizen  en  pakhuizen)  allen  van  coraalfteenen/die 

niet  alleen  gemaklijk  te  bewerken  zijn,  maar  'ook  in  de  lugt  wit  worden,  en 
dus  van  verre  een  fraai  aanzien  hebben.  Het  drinkwater ,   welk  men  hier  ge- 

bruikt, 

(*)  Pocock  hoorde  in  Opperëgipte  van  deze  wijze  van  eenden  te  vangen,  doch  het  verhaal 
kwam  hem  fabelagtig  voor.  Defcription  of  the  tafl  Vol.  I.  Book  4.  ch.  Een  Engelsman,  weIW 
fchrijft,  dat  de  Chinézen-  op  deze  wijze  watervogels  vangen ,   vind  al  zo  weinig  geloof  bij  defran- 
iche  kritieken.  Journal  encydoped.  Fevr.  1773.  p.  533i  Ik  yerwagt  juift  niet,  dat  menmij  meer 
ge  00  geven  zal,  évenwel  heb  ik  deze  fabelagtig  febijnende  eendenjagt  ook  willen  aanmerken, wijl  ikzs  ten  minften  tweemaal  zslve  gezien  heb. 
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bruikt,  word  door  de  Arabiers  in  groote  waterbakken  tufichen  be
rgen  ,   geza- 

meld, en  van  tijd  tot  tijd  op  kameelen  naar  ae  ftad  gebragt. 

Dsjidda  is  eene  zeer  gcwigtige  handelplaats*  IN^ogthans  is  oeze  i
tad  als  net 

ware  maar  een  ftapel  van  vreemde  waaren.  Eenmaal  in  het  ja
ar  komen  ver- 

fcheidene  rijk  gcladene  fchépen  van  Sués  en  uit  Indië  herwaard,
  en  de  groote 

karavanen ,   welken  ééns  in  ’t  jaar  uit  Egipte  en  Sirië  naar  Mékka  en  Dsji
dda 

reizen,  brengen  ook  vcele  kollbaare  waaren  meue.  Ik  heb  in
  deze  ilaci  van  geen 

andere  voortbrengzels  deslands,  die  van  hier  uitgevoerd  worden, 
 gehoord,  dan 

van  de  amandelen  van  Taif,  waarvan  de  Engelfchen  alléén  jaarlijks  bij  de  600
 

baaien,  elke  baal  van  800  fg,  méde  naar  Indië  terug  plegen  te  némen.  Ook 

voeren  de  kooplieden  van  hieruit,  een  weinig  Mekka  balzem,  muscus,  en  ci- 

vet •   doch  de  balzem  komt  uit  de  ftreek  van  Medina  ,   en  de  muscus  en  civet
 

denklijk  uit  Habbefch.  Dsjidda,  en  de  zogenaamde  heilige  Héden ,   Mékka,  en 

Medina,  krijgen  uit  Egipte  zo  veel  tarvv,  rijft,  linzen,  fuiker,  firoop,  ho- 

nig ,   olij  en.  dergelijken ,   dat  die  van  Mékka  plegen  te  zeggen :   Arabië  zou  niet. 

veel  verliezen ,   fchoon  al  de  naburige  landen ,   behalvcn  Egipte  te  gronde  gin- 

gen, maar  dat,  zonder  Egipte,  de  geheele  waereld  hun  van  weinig  nu
t  zou 

zijn.  Men  zend  van  Kahira  naar  Dsjidda  ook  veel  fqffranon ,   of  wilde  Saffraan, 

(eene  bloem  die  tot  roodverwen  gebruikt  word) ,   zeer  veel  egiptifch  lijnw
aat, 

goud-  en  zilverdraad,  falamoniak ,   kruit,  tabak  uit  Sirië  enz.  Van  de  europi- 

fche  waaren ,   die  gedeeltelijk  weer  uitgevoerd  worden ,   komt  over  Egipte, 

franfeh  laken,  cochenille,  papier,  tin,  lood,  ijzer,  blik,  kwikzilver,  naalden, 

fabels ,   meffen  en  eene  menigte  geverwde  glaswaaren ,   als  traliën  en  armringen, 

waarméde  de  gemeenc  arabifche  wijven  zig  verciercn.  Er  gaat  ook 
 jaarlijks  ee- 

ne groote  menigte  venétiaanfche  ducaaten  en  roomfchfeeizerlijk
e  fpéciedaalders 

over  Dsjidda  naar  Vemen  en  Indië.  Van  Yemen  brengt  men  over  Dsj
idda  naar 

Kahira  fchier  niet.  dan  koffij  en  wat  fennebladen ;   maar  van  Indië  komt  zeer  veel 

koftlijk  lijnwaat  en  ander  goed,  édelgefteenten ,   allerhande  reukwerk,  fpécerij- 

en  en  andere  koftbaare  waaren.  Van  ai  deze  waaren, zij  mogen  uit  Indië,  Ye- 

men ,   of  Egipte  haar  Dsjidda  komen  ,   moeten  tien  van  het  honderd  betaald  wor- 

den, en  dat  wel  naar  de  waerde,  welke  men  op  het  tolhuis  bepaalt, en  dienvol- 

gens moeten  de  kooplieden  zomtijds  12  tot  15  van  het  100  betalen.  De  En- 

gelfchen, welken  thans  van  al  de  europifche  natiën  maar  alléén,  naar  Dsjidda  ko- 

Nn  3   men. 
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men,  hebben  het  voorregt  hovende  mohammedaanfche  kooplieden  uit  Indië, 
en  zelfs  boven  de  onderdaanen  des  Sultans ,   dat  zij  maar  8   pcto.,  en  wel  in  waa- 
ren  van  elke  foort,  betalen.  Maar  van  de  waaren,  die  gewogen  worden,  als 
fuiker,  fpécerijën,  en  dergelijken,  moeten  8   p«o.  jn  geld  betaald  worden  vol- 

gens de  waarde ,   die  men  op  het  tolhuis  daarop  fielt. 

Maillet  is  van  gedagten ,   dat  het  voor  de  Franichen  voordelig  zou  zijn ,   indien 

zij  eenen  handel  in  Egipte  en  den  arabifchcn  zeeboezem  naar  Indië  oprigtten. 
Doch  wanneer  overal  de  gewoonlijke  tol  betaald  zou  worden ,   zouden  zij  er  be- 

zwaarlijk veel  voordeel  bij  hebben ,   en  men  zou  hun  voorzéker  niet  toeflaan 

de  haven  van  Dsjidda  voorbij  te  zeilen.  Weinige  jaaren  geléden  was  een  fchip 

van  Surat,  ’t  welk  zo  ver  noordlijk  geraakt  was,  dat  het  deze  haven  wégens den  zuidlijken  wind  niet  bereiken  konde,  regtdoor  naar  Sués  en  weer  terug 
naar  Indië  gegaan.  Het  jaar  daaraanvolgende  moeflen  de  kooplieden  den  tol 
van  deze  lading  ook  betalen,  en  de  fchipper,  een  indiaanfche  Mohammedaan , 
wierd  in  de  gevangnis  gezet,  totdat  hij  zig  weêr  los  fcogt  Ondertuffchen  zal 
men  de  Europeërs  juift  niet  beletten,  van  Dsjidda  naar  Sués  te  gaan.  Ik  breng 
mij  te  binnen,  gehooid  te  hebben,  dat  kooplieden  te  Dsjidda  eenen  engelfchen 
fchipper  eene  vragt  aangeboden  hebben.  De  mohammedaanfche  kooplieden  zou- 

den zig  ongetwijfeld  zeer  gaern  van  europifche  fchépen  bedienen,  doch  de  Ka- 
hirafche  fchippers ,   welken  gemeenlijk  groote  kooplieden  uit  Kahira  zijn  ,   zul- len ook  alles  aanwenden,  om  het  tégen  te  houden ,   opdat  zij  hunne  winft  niet 
kwijtraken;  en  het  zal  hun  altijd  gemaklijk  zijn,  den  europifchen  fchipperen, 
die  naar  Sués  komen ,   allerhande  verdrietlijkheden  aantedoen.  De  heer  mail- 

let had  niet  behoefd  te  vrezen ,   dat  men  te  Dsjidda  geen  europifche  kooplie- 
den zou  willen  dulden.  Een  engelfch  koopman  heeft  er  zig  eenige  jaaren  aan 

malkanderen  opgehouden.  Doch  thans  vind  deze  natie  er  béter  haare  rékening 
bij,  als  zij  haare  bedienden  alle  jaaren  met  de  fchépen  weêr  naar  Indië  terug laat  komen. 

De  mkomften  van  den  tol  te  Dsjidda  worden  tuflchen  den  Pafcha  dezer  flad , 
en  den  Schenf  te  Mekka  gedeeld.  De  eerfle  heeft  daarom  ten  tijde  als  de  fché- 

pen aangekomen  zijn ,   of  wanneer  zij  weêr  afvaren  zullen ,   zijnen  Kichja  dage- 
lijAS  op  het  tolhuis,  en  dan  is  hier  ook  een  gevolmagtigde  van  den  Schenf,  dien 
men  l   Vif  ir  noemt.  Ondertuflchen  fchijnt  het  dat  de  Kichja  te  Dsjidda  nietenkei 

van 
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'randen  Pafcha  afhangt,  gelijk  die  in  de  andere  turkfche  provinciën.  Hij  blijft 

gemeenlijk  veele  jaaren  in  zijn  ampt,  in  plaats  dat  de  Pafcha  fchier  alle  jaarenver- 

wiflëld  word :   en ,   fchoon  de  Pafcha  nog  in  den  tijd  dat  wij  in  deze  Rad  waren , 

ecnen  anderen  naar  het  tolhuis  zond,  wijl  de  Kichja  de  goederen  der  kooplie- 

den niet  zo  nauw  wilde  doen  doorzoeken  als  hij  het  wel  begeerde ,   zo  beheerde 

deze  desniettemin  Reeds  zijne  overige  amptsbezigheden.  Onder  den  Wi
ürRaan 

ook  alle  onderdaanen  des  Scherifs,  die  zig  te  Dsjidaa  ophouden.  Hij  moe
t 

daarom  altijd  van  eene  der  familiën  zijn,  die  aanfpraak  op  dehooge  bedieningen 

ia  da  heerfchappij  van  Mekka,  ja  zelfs  op  het  Scherifat  maken  kunnen.  Want, 

wanneer  een  geboren  Scherif ,   dat  is  een  van  den  eerRen  adel  in  Hedsjas ,   vóór 

het  gerigt  gedaagd  word,  verfchijnt hij  niet  vóór  eenen  die  van laagere 
geboorte  is. 

Vermids  het  der  regéring  alhier  altijd  aan  geld  ontbreekt,  of  veeleer  wijl  bij 

de  Mohammedaanen  met  de  publieke  gelden  zo  flegt  word  huisgehouden,  dat  zij 

zelden  iets  in  voorraad  hebben ,   om  de  algemecne  koflen  goed  te  maken ,   eifcht 

men  te  Dsjidda  dik  wik  geld  in  voorraad  te  fchieten  op  den  tol ,   en  de  kooplie- 

den uit  Indië  en  Egipte  zijn  zomtijds  genoodzaakt,  zékere  fomtnen  te  betalen, 

die  alsdan  bij  de  naafie  reis  moeten  afgerékend  worden.  
Men  heeft  zulks  van 

de  herwaard komende  Engelfchen  begeerd,  maar  dezen  hebben  tot  dus  ver
re  ge- 

weigerd iets  op  den  tol  of  anderzins  vooruit  te  fchieten ,   gelijk  daarvan  in  dc 

befchrijving  van  Aiabië,  bladz.  350  een  vooi beeld  aangebaald  is. 

Hier  voor  is  reeds  aangemerkt ,   dat  op  de  chépen ,   waarmede  wij  van  Sués 

afvoeren,  veele  kooplieden  waren,  die  zig  Janitfchaaren  noemden.  
De 

kooplieden  te  Kahira  en  in  andere  turkiche  Reden  laten  zig  in  dit  
corps 

infchrijven ,   om  béter  verzekerd  te  zijn,  dat  dc  regéring  hunne  goederen 

niet  in  beflag  némen,  of  hen  op  eenige  andere  wijze  ftraffen  
zal;  want, 

fchoon  iemand ,   die  in  dit  corps  aangenomen  is ,   in  het  geheel  geen  bezoldiug 

als  Janitfchnar  trekt,  en  geen  dienRen  doet,  maar  burgerlijke  handtéring  drijft, 

geniet,  hij  dan  évenwel  veele  vootregten  der  Janitfchaaren ,   en  Raat  niet  meer 

onder  de  burgerlijke  overheid,  maar  word  van  het  corps  befchermd  of  gcRraft. 

Men  zegt,  dat  een  reizende  Janitfchaar  in  het  gebied  des  Sultans  op  alle  tollen 

ééne  kiR  en  twee  korven  ( Caffas )   tolvrij  heeft.  Dit  alléén  is  zeer  voordelig 

Voor  een’  koopman ,   die  in  dit  geval  zijne  korven  gewis  met  geen  levensmidde- 

len volpakken  zal,  welk  anders  de  eigenlijke  oorzaak  zou  ge  weeR  zijn  ,   waarom. 
de 

1 



272  AANMERKINGEN  te  dsjidda: 

do  Sultan  den  Janitfchaaren  deze  vrijheid  tocgeftaan  heeft.  Ik  heb  zelfs  koop- 

lieden, fchippers  en  Huurlieden  van  Surat  gekend,  die  Janitfchaaren  waren,  en 

zig  ook  als  dezelven  kleedden.  Doch  dezen  genoten  juifl  dezelfde  voorregten 

niet  als  de  onderdaancn  des  Sultans ,   maar  zij  hadden  zig  waarfchijnlijk  enkel 

eershalve  in  dit  corps  laten  aannémen,  om  zig  een  béter  aanzien  onder  de  Tur- 

ken te  Dsjidda  en  Bafra  te  géven ,   en ,   bij  voorkomende  moeilijkheden ,   zig 

hulp  van  hunne  makkers  te  kunnen  beloven.  Ten  tijde  dat  wij  te  Dsjidda  wa- 

ren, maakten  de  handeldrijvende  Janitfchaaren  eenige  bewéging ,   als  wilden  zij 

zig  met  geweld  tégen  den  Kichja  en  den  Wifir,  die  naar  hunne gedagtcn  te  fcherp 

déden  doorzoeken ,   verzetten.  De  Pafcha  zond  om  die  réden ,   zo  lang  tot  dat 

de  waaren  der  Janitfchaaren  door  het  tolhuis  gebragt  waren ,   dagelijks  een  frcrk 

commando  met  den  Kichja  naar  het  tolhuis ,   en  de  Wifir  wierd  ook  door  eenige 

foldaaten  van  den  Scherif  verzeld,  derhalven  konden  de  Janitfchaaren  op  ditmaal 

niets  uitvoeren.  Niet  lang  na  ons  vertrek  hadden  zij  zig  allen  wél  gewapend 

verzameld.  Doch  zodra  de  Pafcha  er  de  lugt  van  kreeg,  deed  hij  eenige  kanon- 

nen tégen  het  huis  rigten ,   waarïn  de  voornaamfte  aanvoerers  waren ,   en  allen 

fcheidden  zig ,   zonder  verder  iets  te  ondernémen ,   van  malkanderen. 

In  Hedsjas  worden  in  ’t  geheel  geen  geldlpéciën  geflagen.  De  muntfoorten , 
welken  te  Conftantinopel ,   en  bijzonder  te  Kahira  gangbaar  zijn ,   gelden  hier 

ook, als:  venétiaanfehe ,   kéhirafche en conftantinopelfche goudlpédën ,   roomfeh- 

keizerlijkeheele,  halve  en  kwart  fpéciedaalders ,   kdhirafche  en  conftantinopelfche 

paras ,   welke  laatften  men  hier  fadda  noemt.  Maar  men  rékent  te  Dsjidda  gemeen- 

lijk met  ingebeelde  muntfoorten,  naamlijk,  met  krüfch  dat  is  piaHers  en  diwdni. 

Voor  eenen  fpéciedaalder ,   die  te  Kahira  85 paras  geld,  betaalt  men  hier 92  van 

dezelfde  kahirafche  paras ,   en  men  rékent  4   van  deze  paras  op  5   diwdni.  Veertig 

der  ingebeelde  diwani  doen  eenen  dsjiddafchen  Idrfch  (piafter) ,   en  een  fpécie- 

daalder  dus  twee  krüfch  en  35  diwani.  Een  diwani  doet  20  dsjed&d ,   een  zeer 

klein  Huk  koper  zonder  munt.  De  engelfche  kooplieden  rékenen  250  dsjiddafche 

krüfch  voor  100  fpaanfche  daalders. 

Het  zal  den  lezer  zonderling  voorkomen ,   dat  men  te  Dsjidda  van  dezelfde 

paras,  waarvan  te  Kahira  maar  85  voor  een’  fpéciedaalder  gerékend  worden, 

92  betaalt ,   daar  in  andere  geweften  de  fcheidemunten  in  afgelégene  Héden  ge- 

meenlijk ichaarfcr  zijn,  dan  ter  plaatze  daar  ze  geflagen  worden.  Ik  weet  daar- 

van 
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van  geen  andere  reden  te  geven  ,   dan  dat  miftchien  de  veele  bedevaa
rtreizigers  eene 

ménigte  kleine  fcheidemunten  méde  némen  op  de  reis  naarMékka, 
 deels  omde- 

zelven  onder  weg  dagelijks  tot  hun  gebruik  uittegéven,  deels  ook 
 om  aalmoes- 

fen  uit  te  delen.  Rijklijk  aalmoeffen  te  géven  is  een  hoofdartikel 
 van  den  mo« 

hammedaanfehen  godsdienft,  en  hetzelve  volbrengen  zij  voornaamlijk
  op  hunne 

reis  naarMékka.  Van  de  grootere  muntfoorten  gaan  de  meeftenn
aar  Yemen  en 

Indië ,   doch  niets  van  de  icheidemunt.  En  wijl  het  te  lailig  zou  zijn , 
  deze 

weer  méde  naar  Egipte  terug  te  brengen,  zo  kan  ’t  wezen 
,   dat  zij  daarom  in 

Hedsjas  minder  geld,  dan  in  de  turkfche  provinciën. 
 Men  moet  ook  niet 

denken ,   dat  er  iets  bij  te  winnen  zou  zijn ,   indien  men  de  fcheidemunten  ver- 

fmolt.  In  het  Ooft  en  is  derzelver  innerlijke  waerde  zo  wel  als  in  Europa 
 ge- 

ring. 

Dewijl  men  in  Europa  zeer  nieuwsgierig  is,  om  vreemde  kléderdragten  te 

zien ,   heb  ik  hiervan  nog  een  paar  plaaten  bijgevoegd ,   die  de  heer  baurenfeind 

te  Dsjidda  tékende.  Op  de  LVI.  plaat  ziet  men  de  afbeelding  van  eenen  vilfer, 

die  zijne  vifch  te  markt  brcngc.  tjc  ü*»J~nmen  van  dit  geweft  dragen  enkel  ee- 

nen ihhram  met  eenen  gordel;  deze  viflers  en  andere  gemeene  lieden  
ie  JJsjiUda 

dragen  geen  broeken  noch  ihhram,  maar  een  wijd  
hemd  met  een’  gordel  om  de 

heupen,  en  in  denzelven  een  klein  mes ,   om  de  vifïchen  aanftonds  te  kelen, als 

zijze  gevangen  hebben.  (Befchrijving  van  Arabic ,   bl.  17 1) .   De  voornaame lie- 

den te  Dsjidda  kléden  zig  bijna  op  dezelfde  wijze  als  de  Turken  te  Kahira  en  te 

Conftantinopel,  alleen  zijn  hunne  klédingen  van  dunnere  ftof,  omda
t  zij  on- 

der eene  heetere  hémelftreek  woonen.  Op  de  LVII.  plaat  i
s  een  vrouwsper- 

foon  verbeeld,  welk  brood  verkoopt.  Deze  is  op  d
ezelfde  wijze  gekleed  als  de 

gemeene  wijven  in  Egipte.  Zij  heeft  ccnen  bro
ek  aan  en  een  wijd  hemd  zon- 

der gordel.  Over  het  hoofd  heeft  zij  een’  grooten  fluijer,  en  vó
ór  het  aangezigt 

een’  fmallen  doek.  De  vliegenjager  of  waijer ,   die  zij  in  de  hand  houd ,   is  van  fijn 

geviogtene  palmbladen.  Zij  zit  op  eene  ftroomat  en  heeft  op  dezelve  haar 

brood  liggen.  Haar  zonnefcherm  is  insgelijks  met  eene  mat  bekleed. 
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Mademaal  wij  bevel  hadden ,   ons  zodra  mogelijk  naar  het  koningrijk  Ye- 
men  te  begéven,  en  ons  zonder  dringenden  nood  onder  weg  niet  opte- 

houdèn ,   zo  hadden  wij  geen  oorzaak  lang  te  Dsjidda  te  vertoeven ;   wij  wicrden 

ook.  alleen  door  de  noordlijke  winden  opgehouden ,   welken  de  fchépen ,   die  men 
van  Yemcn  met  kofTij  geladen  verwagtte ,   verhinderden  den  arabilchen  zeeboe- 

zem optekomen.  Dit  was  de  eerfle  gelegenheid ,   welke  wij  te  wagten  hadden, 
om.  onze  reis  vanhier  voorttezetten.  Eindelijk  kwamen  er  eenigen  van  deze 
fchépen  in  het  begin  van  December  1762  aan.  Onder  dezclven  was  er  één  uit 
Oman,  welk  men  tarad  noemt,  en  men  ried  ons,  met  hetzelve  te  gaan.  Wij 
haafiten  ons  om  het  te  zien ,   en  hoopten  een  groot  en  bekwaam  fHiip  te  vin- 

den; wil  Honden  dus  niet  wp;«%  verbaasd,  als  men  ons  een  vaartuig  toonde, 

welk  meer  naar  eene  ton  geleek,  dan  naar  een  fchip.  Deszelfs  lengte  was  maar 

7   vademen  en  de  breedte  i\  vadem.  Het  had  geen  verdek.  Aan  het  gehee- 

le  fchip  was  fchier  geen  één  fpijker,  maar  de  dunne  planken  waren ,   als  het  wa- 

re, te  zamen  genaaid.  De  maft  was  er  afgenomen,  en  het  fchip  lag  op  het 
land,  om  gckalfaat  te  worden.  Dc  fchipper  was  als  een  gemeenc  Arabier  ge- 

kleed, fchier  naakt,  had  flegts  een’  doek  om  de  heupen,  en  over  denzelvenee- 
nen  gordel,  met  een  krom  mes  vóór  het  lijf.  (Alen  zie  de  figuur  10  op  de 

XVI.  plaat  der  befchnjvinge  van  Arabië.)  Zijne  négen  matroozen  waren  allen 

zwarte  Haven ,   eenigen  uit  Afrika ,   met  dikke  lippen  en  een’  platten  neus,  an- 
deren van  de  malabaarfche  kufl ,   waar  de  zwarten  omtrent  als  de  Europeers  ge- 

vormd zijn ,   en  zulk  eene  blinkende  zwarte  verw  niet  hebben  als  de  Afrikaanen. 

Dezen  hadden  enkel  eene  kleine  muts  of  turban  op  het  hoofd,  cenen  band  om 

het  lijf,  en  een  Huk  lijnwaat,  van  eene  handbreed,  tuflehende  beenen,  om  de 

fehaamte  te  bedekken.  Niemand  van  ons  had  luH,  zig  dezen  lieden  met  hun 

fchip  aantebetrouwen.  Doch  al  onze  vrienden ,   dien  de  wijze  van  reizen  in  de- 

ze landen  béter  bekend  konde  zijn  dan  ons ,   rieden  ons  liever  met  dezen  dan 

met  eenen  yemenfehen  fchipper  te  gaan,  omdat  de  laatflen  geen  ander  zeil 

dan 
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dan  van  ftroomattcn  hebben,  en  voor  flegte  zeelieden  gehouden  worden.  Daar- 

entegen hebben  de  fchippers  van  Maskat,  en  van  andere  havens  in  Oman, 

zulke  zeilen  als  de  Europeërs,  Turken  en  Indiaanen;  bovendien  zijnze  béter 

aan  de  zee  gewend. 

Vermids  wij  verzekerd  waren,  dat  er  Engelfchen  uit  Indië  naar  Mochha 

zouden  komen ,   en  oordeelden ,   dat  hunne  hulp  ons  noodzaaklijk  kon  zijn ,   om 

in  het  binnenfte  des  lands  te  komen ,   zo  hadden  wij  befloten ,   van  Dsjidda  regt 

door  derwaard  te  gaan.  Wij  hadden  van  Loheia  en  Hodeida ,   zijnde  de  beido 

andere  havens  in  het  gebied  des  Imams,  nog  zeer  onvolkomene  begrippen. 

Wij  willen  alleenlijk  dat  wij  van  hier  nog  eene  tamelijke  reis  te  land  tot  Mochha 

hadden,  en  voor  deze  waren  wij  niet  weinig  bedugt,  wijl  wij  van  de  Arabiers  ia 

Yemen  tot  hiertoe  geen  bétere  gedagten  hadden ,   dan  van  de  zwervende  Ara- 

biers. Maar  de  fchipper  moeil  te  Hodeida  eene  lading  koffij  voor  Maskat  innemen , 

en  men  verzekerde  ons  ook,  dat  de  zeereizen  op  het  zuidlijk  gedeelte  van  de- 

zen zeeboezem ,   in  Jif-  j   nar  ge  tij ,   wégens  de  tégen  winden  ,   gemeenlijk  van  lan- 

gen duur  zijn.  Onze  vrienden  rieden  ons  Uuc,  te  Loheia  aan  land  te 

flappen,  vermids  wij  vanhier,  in  het  gebied  des  Imams,  met  de  grootfte  veilig-
 

heid en  in  korten  tijd  naar  Mochha  konden  gaan.  Wij  maakten  derhalven  een 

vergelijk  met  den  gemelden  fchipper,  dat  hij  ons  tot  Hodeida  zou  brengen.  Do 

Kichia  gaf  ons  brieven  aan  de  Dó  las  (Gouverneurs)  te  Loheia  en  Hodeida,  en 

de  kooplieden,  aan  dewelken  wij  brieven  uit  Kahira  médegebragt  hadden ,   gaven 

er  ons  ook  aan  de  voornaamfte  kooplieden  in  de  beide  gemelde  Héden ;   want 

hoewel  wij  nog  niet  willens  waren  het  fchip  te  Loheia  te  verlaten
 ,   zo  willen 

zii  nogthans,  dat  de  fchipper  om  zijne  eigene  zaaken,  ten  minften  
eenige  dagen, 

aldaar  zou  moeten  blijven.  De  Pafcha  gaf  bevel,  dat  ons  goed,  zo
nder  door- 

zogt  te  worden,  afgaan  zou,  en  wij  gingen  dus  den  13  4“  December  17
62  aan 

boord. 

Schoon  wij  het  kleine  fchip  voor  ons  alléén  gehuurd  hadden ,   vonden  wij 

het  evenwel  zwaar  met  koopmanswaaren  beladen.  De  fchipper  ontfchuldigde 

zig,  dat  zijn  ligt  fchip,  alléén  met  onze  goederen  beladen,  de  zee  niet  zou  kun- 

nen houden.  Onze  Scrïr  of  bedfléden  (een  langagtig  vierkant  raam  met  tou- 

wen van  flroo)  wierden  over  de  pakken  en  killen  gebonden ,   en  op  deze  wijze 

had  elk  zijne  plaats  om  bij  dag  gevoeglijk  daarop  te  zitten ,   en  des  nagts  onder 

O   o   2   den 
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den  blooten  hémel  te  flapen.  Aan  wandelen  behoefde  men  op  dit  fchip  niet  te 

denken.  Alles  was  vol,  uitgezonderd  eene  kleine  plaats  naar  vóór  in  het  fchip, 
daar  ons  éten  gekookt  wierd,  en  de  Arabiers  hun  brood  bakten.  Onze  Artz 

verloor  nog  den  eerften  avond  zijn  zakhorologie  tuflehen  de  fcheepsplanken ,   en 

de  matten  van  rijzen ,   die  men  van  binnen  op  de  ribben  van  het  fchip  gelegd 

had,  opdat  de  waaren  niet  zofchielijknat  zouden  worden,  indien  het  fchip  veelligt 
water  mogt  trekken.  Er  was  geen  hoop ,   hetzelve  weerom  te  krijgen ,   voordat 

alles  kon  uitgepakt  worden,  en  hiertoe  was  thans  geen  tijd.  De  heer  cramer 

agtte  zijn  horologie  dus  reeds  verloren,  wijl  hetgantfeh  niet  waarfchijnlijk  was, 
dat  er  niet  zo  veel  water  door  deze  dunne  planken  zou  dringen ,   dat  het  daar 

door  bedorven  wierde.  Maar  bij  het  ontfehépen  te  Loheia  kreeg  hij  het  ge- 
heel onbefchadigd  wéder.  De  genaaide  fchépen  moeten  zo  ondigt  niet  zijn ,   als 

zij  ons  Europeëren  in  het  eerft  wel  voorkomen. 

Wij  hadden  op  onze  reis  tuflehen  Sués  en  Dsjidda  maar  weinige  Réden  en 
dorpen  aangetroffen ,   en  zagen  er  ook  geen  mw  tuüüicu  Dsjidda  en  Vemen. 

Wijl  pgrer  in  dit  m   Europa  onbekend  geweft  de  naamen  van  onbewoonde 

plaatzen  zomtijds  ook  merkwaerdig  kunnen  zijn,  zal  ik  nog  vervolgens  de  eilan- 
den en  ankerplaatzen ,   die  wij  op  onze  reis  gezien  hebben,  onder  die  benamin- 

gen opgéven ,   welken  mij  bekend  zijn  geworden.  Doch  men  moet  zigvande 
ankerplaatzen  alhier  geen  zo  groot  denkbeeld  vormen,  als  van  die  tuffehen  Su- 

és en  Dsjidda;  want  hier  worden  al  de  plaatzen,  daar  wij  met  ons  klein  fchip 
konden  ankeren,  ankerplaatzen  genoemd.  Onze  fchipper  was  in  deze  zee  zelve 

een  vreemdling,  doch  de  loots  was  van  Hodeida,  en  in  dezen  oord  wél  bekend. 

En  van  dezen  heb  ik  de  naamen  van  de  volgende  plaatzen  bekomen.  Hij  was 

nog  al  goed  vriend  met  mij ,   derhalven  geloof  ik  niet ,   dat  hij  mij  voorbedagt- 
lijk  verkeerde  naamen  opgegéven  heeft. 

Wij  gingen  den  i4den  December  17Ó2  met  een’  gunftigen  wind  onder  zeil, en 
zagen  dezen  dag  Abu  Saad ,   het  grootfte  van  vier  eilanden  digt  bij  Dsjidda.  Ver- 

ders Rh  el  alm,  dat  is  het  voorgebergte,  of  veeleer  de  landtong  al  alm,  Dsj ab- 
tei Hadda  en  Ras  afwad.  Regt  tégenover  het  laatfte  voorgebergte  en  aan  de  weft- 

zijde  van  den  arabilchen  zeeboezem  is,  zegt  men,  een  voorgebergte,  welk  men 
Ras  abud  noemt.  Verder  zuidwaard  wees  men  mij  op  de  arabifche  kult  de  klei- 
$e  ankerplaatzen  Sartirn ,   MalekSarüm ,   of  Saam,  en  daarbij  een’  berg  Sdade. 

Té-
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Tégen  den  avond  lagen  wij  bij  Gheddn  voor  anker.  Deze  ankerplaats  is  haaft 

regtnaar  het  zuiden,  en  omtrent  io  mijlen  van  Dsjidda;  want  men  rékent  der- 

zelver  afftand  twee  dagreizen  te  land.  Wij  zagen  ter  wijdte  van  i \   mijl,  die 

wij  van  het  land  gekomen  waren,  geen  coraalbanken,  doch  meer  naar  het 

wellen  zegt  men ,   dat  er  veelen  liggen ,   en  onder  dezen  is  er  ééne ,   Musmari , 

bij  welke  de  europifche  fchépen,  die  naar  Dsjidda  willen,  eenen  loots  plégen  te 

Qémen. 

Den  i5(len  December  gingen  wij  des  morgens  éven  voor  zonneöpgang  wéder 

onder  zeil.  Des  voormiddags  zagen  wij  op  de  arabifche  kult  eenen  tamelijk  hoo- 

gen  berg  met  naame  Amer  kbir.  Des  middags  waren  wij  op  de  poolshoogte  van 

2o°.  28'.  Ras  Mharêm  was  toen  omtrent  l   mijl  ten  Z.  O.,  en  dus  op  200.  25'. 

poolshoogte.  Des  namiddags  voeren  wij  voorbij  de  kleine  ankerplaatzen  Mar- 

chdd ,   Ofchera  en  Kuchera ,   en  wierpen  tégen  den  avond  bij  Sumar  het  anker. 

Niet  ver  van  hier  is  een  berg  Haddem.  De  kuil  gaat  bijna  van  ’t  N.  W.  ten  Z. 
O.  Wij  Mgcu  Jv-ivu  j«s  /aoniee  vliegende  viilchen ,   die  de  Arabiers  Dsjernd  el 

bahhr ,   dat  is  zeefpringhaanen ,   noemen,  doen  tij  twampn  niet  hoog  boven  het 

water,  en  vielen  fchielxjk  weer  in  de  zee. 

Den  i6-1en  Decem.  was  de  wind  zuidlijk.  Ik  vond  des  middags  de  poolshoog- 

te 20°.  4'.  Het  eiland  Abelldt  was  toen  ten  zuiden  ij  mijl,  gevolglijk  de  pools- 

hoogte van  hetzelve  190.  59''.  Merfa  Ibrahtm,  dat  is  de  haven  Ibrahims,  was 

naar  het  N.  O.  ten  O.  ij  mijl,  en  deszelfs  poolshoogte  20°.  8/.  Des  namid- 

dags voeren  wij  voorbij  Karji,  en  lagen  des  avonds  bij  Rakka  op  3   vademen 

water  voor  anker.  De  llrekking  van  den  oever  was  dezen  dag  bijna  ten  zuid- 

oolten. 

Den  17 den  des  middags  bevond  ik  de  poolshoogte  190.  50'  te  zijn.  Een- 
der dsjeladsje  was  van  ons  ten  N.  O. ,   en  Ras  el  askar  omtrent  ten  oollen.  Van 

hier  tot  Ghunfude  en  tot  het  eiland  Sabaia  zijn  veeie  kleine  eilanden ,   ver  van 

het  vafte  land ,   en  de  weg  tulTchen  dezelven  is ,   wégens  de  ménigvuldige  coraal- 

banken ,   die  de  eilanden  omringen ,   zomtijds  zeer  gevaarlijk.  De  arabifche  kult 

ftrekt  zig  in  dezen  oord  omtrent  Z.  Z.  O.  De  wind  verhief  zig  des  middags 

meer  en  meer;  wij  gingen  derhalven  bij  een  klein  eiland,  waarvan  ik  den  naam 

niet  gehoord  heb ,   voor  anker  liggen. 

O   o   3   Den 
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Den  i8den  maakten  wij  des  morgens  vroeg  weer  zeil.  Een  uur  of  twee  daar- 

na zagen  wij  ten  weften  een’  hoogen  berg  op  Serene ,   welk  men  zegt  een  va» 
de  grootfte  eilanden  in  de  nabijheid  van  Ras  el  askar  te  zijn ,   waar  zeer  goede 
ankergrond  is.  Bij  den  Geogr.  Nub.  Clinu  2.  p.  5.  word  gewag  gemaakt  van 
eene  veiling  Serradn  in  deze  itreck ,   naamlijk  5   dagreizen  van  Hdli.  Dezelve 

was  dus  waarfchijnlijk  op  dit  eiland,  of  er  tégenover  op  het  vaite  land.  Des 

middags  nam  ik  de  poolshoogte  en  vond  die  19°.  34'.  Het  eiland  Adddhhr  was 
toen  ten  zuiden  van  ons ,   het  eiland  El  ghordb  ten  O.  N.  O.  Rds  Kef ll  ten 

wellen,  en  Eender  dodsja  ten  ooilen.  De  kuftftrekt  zig  hier  omtrent  naar  ’t 

Z.  Z.  O.  Wij  wierpen  aanilonds  na  den  middag  bij  het  kleine  eiland  El  ghordb 
het  anker ,   en  vonden  er  veel  brandhout. 

Den  i 9den  hadden  wij  den  wind  derwijze  tégen,  dat  wij  nog  voor  10  uuren 
voor  anker  moeiten  gaan  liggen.  Even  voor  den  middag  gingen  wij  wederom 
onder  zeil,  en  ik  vond  hier  de  poolshoogte  190.  21'. ,   doch  niet  zonder  veel 

moeite;  want  de  wind  was  hevig ,   en  gevoleliik  He  h©„-Zgiuë  van  ons  Klein  Cc  hip 
zeer  ilerk.  Een  klein  eiland ,   Fara  genoemd ,   was  £   mijl  van  ons  ten  zuiden  een 

weinig  weillijk.  Dus  deszelfs  poolshoogte  190.  19'.  Een  en  een  half  uur  na 
den  middag  moeiten  wij ,   wégens  tégenwind ,   bij  een  klein  eiland  het  anker  wer- 

pen. Wij  troffen  aldaar  een  fchip  aan  van  Hodeida,dat  drie  dagen  voor  ons  van 
Dsjidda  afgezeild  was,  en  dus  hadden  wij  een  bewijs,  dat  ons  fchip  béter  zeil- 

de, dan ‘die  van  Yemcn,  wijl  dezen  met  hunne  zeilen  van  ftroomatten,  als  de 
wind  maar  een  weinig  tégen  is ,   niet  eens  uit  de  haven  kunnen  komen.  Op 
deze  reis  zagen  wij  ook  veele  kleine  met  koffij  geladene  fchépen,  die  van  Ye- 

men  kwamen ,   en  naar  Dsjidda  wilden.  Deze  kleine  ichépen  gingen  niet  eens 
in  karavanen,  maar  bijzonder:  een  téken,  dat  de  Arabiers  niet  zo  zeer  voor 
Arabiqrs  bevreesd  zijn ,   als  de  Turken. 

Den  2often  zeilden  wij  2I  uur  zuidwaard,  en  naderhand  i|  uur  ooitwaard 

tot  op  eene  ilegte  ankerplaats ,   Sarum  el Kdchmc  genoemd,  op  190.  13'.  pools- 
hoogte. Onze  fchipper  liet  hier  water  halen ,   doch  wij  vonden  het  zeer  ilegt- 

Van  hier  ziet  men  reeds  de  ilad  Ghunfude  ten  Z.  Z.  O.  Maar  de  kuil  is  in  de- 

ze itreek  zo  vol  coraalbanken ,   dat  wij,  nadat  wij  den  2iften  voor  zonneöpgang 
weêr  onder  zeil  gegaan  waren,  eeril  zeer  ver  naar  het  zuiden,  en  om  een  klein 

ei- 
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eiland  heen  moeften  zeilen ,   om  met  ons  klein  fchip  binnen  deze  haven  te  kun- 

nen lopen.  Wij  ankerden  hier  tuflchen  het  gemelde  eiland  en  de  ffcad  op  190. 

7'.  poolshoogte. 

Ghünfude  is  cene  matig  groote ,   doch  liegt  gebouwde  ftad.  De  huizen  zijn 

grootftendeels ,   in  vergelijking  der  europifchen ,   flcgts  hutten.  Maar  men  kan 

hier  goed  water  en  andere  levensmiddelen  bekomen.  Al  de  fchépen,  die  met 

koffij  geladen  van  Yemen  naar  Dsjidda  willen  gaan,  moeten  hier  eenen  tol, 

naamlijk  zo  ik  het  wél  hebbe,  eene  baal  van  elke  lading,  betalen,  en  een  fchijn 

némen ,   dat  zij  dien  tol  voldaan  hebben.  Als  zij  terug  komen  mogen  zij  voor- 

bij zeilen.  Maar  indien  zij  hier  dan  ook  aanleggen ,   moeten  zij  twee  fpéciedaal- 

ders  betalen.  Ten  minften  begeerde  de  fchipper  dit  van  ons ,   onder  voorwend- 

zel,  dat  hij  zo  veel  betalen  mocfl,  indien  hij  hier  wilde  binnen  
lopen.  De  Gou- 

verneur te  Ghünfude  is  alléén  van  den  Scherif  te  Mékka  en  geenzins  van  den 

Sultan  te  Conftantinopel  afhanglijk.  Hij  woont  op  het  hiervoor  gemelde  klei- 

ne eiland,  ciocii  niuvfi  Jogon noor  de  ftad  lmmen  om  daar  op  den  tol  te  zit- 

ten. Ik  heb  de  ligging  dezer  ftad  op  de  LVIII.  tafel  naar  oogenfehijn  ontwor- 

pen Ik  zag  er  niets  merkwaerdigs ,   dan  een  wagthuis  ten  zuiden  van  de  ftad 

aan  den  oever  der  zee,  en  op  het  eiland  eenige  kanonnen  bij  een’  
kleinen 

ronden  toren ,   welken  men  hier  een  kalled  noemt. 

Den  22ften  ligtten  wij  wéder  voor  zonneöpgang  het  anker.  Omtrent  2   mij- 

len zuidwaard  van  Ghünfude  zag  ik  twee  kleine  eilanden ,   Faddha  en  Dsjabis . 

Des  middags  waren  wij  nog  onder  de  poolshoogte  van  180.
  54'.  Eene  mijl  ten 

Z.  O.  was  eene  groote  coraalbanb,  Linddh  of  Anddh ,   de  poolshoogte  derzelve 

was  dus  i8°.  50'.  Des  namiddags  zagen  wij  nog  eene  
andere  coraalbank.  Wij 

voeren  voorbij  eene  ankerplaats  Abu  Bib,  en  ankerden  
niet  ver  van  dezelve  bij 

Rds  Hall  Ik  wagtte  hier  den  geheelen  nagt  om  de  hoogte  eener  f
ter  waartené- 

men ,   doch  wégens  de  donkere  lugt ,   en  den  met  dampen  bezetten  gezigtëinder 

vond  ik  flegts  de  hoogte  van  Jupiter,  en  ook  deze  niets  eens  geheel  nauwkeu- 

rig. Evenwel  gaf  mij  deze  waarneming  de  poolshoogte  van  Ras  Hali,  i8°.36/. 

Van  hier  zagen  wij  bij  zonneöndergang ,   ongeveer  ten  wellen,  en  ver  van  land, 

den  berg  Sabia  op  een  eiland  van  dien  naam,  die  men  zegt,  dat  tamelijk  fterk 

bewoond  is.  De  ftad  Hali,  in  dewelke  eene  bezetting  van  den  Scherif  te  Mékka 

(niet 
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(niet  van  den  Sultan  te  Conftantinopel)  is ,   ligt  niet  ver  van  Ras  Hali  landwaard 

in ,   en  nog  op  dezen  tijd ,   zo  als  ten  tijde  van  abuefeda  ,   op  de  grenzen  van 

Hedsjas.  Al  de  kleine  heerfchappijën  ten  zuiden  van  Hali  worden  onder  Ve- 

men gerékend. 

Den  23ft-n  gingen  wij  des  morgens  op  den  gewoonen  tijd  onder  zeil.  Doch 

de  wind  was  ons  niet  lang  gunftig.  Ik  vond  des  middags  de  poolshoogte  1 8°.  17'. 

Ras  Jachfüf  was  omtrent  eene  mijl  ten  Z.  O.  en  dus  op  180.  24/.  poolshoog- 

te. Emir  ongeveer  2   mijlen  naar  hetN.  O.  ten  O.,  en  dus  op  180.  3 i'. pools- 

hoogte. De  kuil:  ftrckt  zig  bijna  van  ’t  noorden  naar  het  zuiden.  Wij  zeilden 
dezen  dag  over  eene  coraalbank,  waar  niet  meer  dan  3   vademen  water  was. 

Volgens  het  berigt  van  onzen  loots,  is  ten  wellen  van  hier  een  groot  eiland, 

Merket  genoemd.  Des  avonds  lagen  wij  omtrent  op  1 8°.  20'.  poolshoogte  bij 

Fedsj  el  fj iilbe,  een  goed  endwegs  van  het  land,  voor  anker.  De  coraalban- 

ken  zijn  hier  zo  groot,  en  liggen  zo  hoog,  dat  wij  met  ons  klein  boot  lang 

moeiten  zoeken ,   om  eenen  dnnrtngt  naai-  «Jen  oovoi-  tc  viuUcu,  endien  ein- 

delijk bereikt  hebbende,  moeiten  wij  nog  eenige  maaien  zeer  diep  door  het  wa- 

ter waden,  om  bij  eenige  tenten  der  Arabieren  te  komen. 

De  Arabiers  tuflehen  Hali  en  Attuid,  de  grensfcheiding  des  Scherifs  te  Abu 

Arifch ,   léven  niet  alleen  onder  hunne  eigene  oniifhanglijke  Schechs,  maar  heb- 

ben ook  eenen  van  den  mohatnmedaanfehen  verfchillenden  godsdienll  (zie  be- 
fchrijving  van  Arabië,  bladz.  256).  Men  houd  ze  voor  groote  liefhebbers 

van  de  kléderen  der  reizigers ,   omdat  zij  dezelven  gemeenlijk  béter  vinden  dan 

hunne  eigenen.  Daarentegen  roemt  men  ook  van  hun ,   gelijk  van  de  meelle 

zwervende  Arabiers ,   dat  zij  niemand  doden ,   als  men  maar  geen  geweld  tégen 

hen  gebruikt.  Wijl  wij  niet  zéker  waren ,   of  wij  onze  kléding  weer  méde  te- 

rug zouden  brengen,  kleedden  wij,  de  heer  forskül  en  ik,  ons  zo  liegt  als  wij 

konden,  te  wéten  flegts  met  een  wijd  arabifch  hemd  en  een’  broek.  Onze 

fcheepslieden ,   die  dergelijken  niet  eens  gewoon  waren  te  dragen,  lloegen  de 

flegtlte  doeken  om  de  heupen  en  om  het  hoofd ,   en  wij  gingen  allen  ongewapend 

aan  land ,   opdat  men  ons  niet  voor  vijanden  zou  aanzien.  Eenige  Arabiers 

kwamen  ons  aanltonds  aan  het  Itrand  te  gemoet.  Zij  droegen  tot  op  de  fchou- 

ders  afhangende  hairen,  met  een’  band  om  het  hoofd,  in  plaats  van  een’ turban, 

het- 
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hetwelk  wij  tot  dus  verre  nog  niet  gezien  hadd
en ,   ook  dioegcn  zommigen  een- 

foort  van  mutzen  van  gcvlogtene  groene  
palmbladen.  Voor  het  oveiige  had- 

den zij  ook  alleen  een’  doek  om  de  heupen,  ’t  wel
k  hunne  geheele  kléding  was. 

Ieder  hunner  had  eene  kleine  lande  in  dc  han
d.  Na  wéderzijdfchen  groet  namen 

een  paar  matroozen  de  landen  der  Arabie
ren,  als  of  zij  er  iets  bijzonders  aan 

meenden  te  vinden.  Onze  fchipper  verzo
gtookomdelande  desgeenen,  die  de 

oudfte  onder  hen  fcheen  te  zijn.  De  Ara
bier,  hieruit  merkende,  dat  wij  hen 

mistrouwden ,   gaf  hem  dit  geweer  aanftonds  over ,   met  verzekering,  dat  wij  m 

het  geheel  niets  te  vrézen  hadden,  en  ,   ten  bli
jke  onzer  veiligheid  bij  nen,  wier- 

pen zij  allen  hunne  lanciën  ter  aarde.  Dewijl  wij  aa
n  land  gekomen  waren ,   om 

levensmiddelen  te  kopen,  geleidden  de 
 Arabiers  ons  tot  hunne  naalte  tenten. 

Toen  wij  dezelven  naderden ,   kwamen  ons  twee  vrouwen  te  gemoet
 ,   die  de 

Schechs  met  veel  eerbiedigheid  op  den  ar
m  kullen,  de  mansperfoonen  daar- 

entégon  L'niri'n  haar  on  het  hoofd.  Deze  Arabierinne
n  hadden  haare  aangezig- 

ten  niet  bedekt.  Haare  oogen  cn  wenkbrauwen  waren 
 peKzwarc  van  kochhel , 

eene  verwe  welke  uit  loodërtz  bereid  word. 
 Vóór  het  voorhoofd,  op  de  wan- 

sen  en  op  de  kin  hadden  zij ,   gelijk  d
e  gemeene  vrouwlieden  in  Egipte,  ee

nige 

zwarte  cieraaden  in  de  huid.  Zij  bege
erden  van  ons  köchhel  en  El  hem», 

 om 

haarlieder  geelbruine  fchoonheid  opteluif
teren ,   en  het  fpeet  ons,  dat  wij  er  met 

om  gedagt  hadden,  dergelijke  kleinigheden
  ten  gefchenke  voor  de  arabifche  vrouw 

 s- 

perfoonen  van  Dsjidda  méde  te  némen.  
Deze  Arabiers  fchijnen  dus  niet  ten  ée- 

nemaal  onbefchaafd  te  zijn,  fchoon  
zij  gelladig  in  de  woeflynen  omzwerv

en, en 

fchier  geen  gemeenfehap  met  de  inwone
rs  der  lieden  hebben.  Zij  on  l

aaiden 

om  met  melk,  welke  zij  in  geitenve
llen  hadden,  met  boteis  uvgeit

env^n 

smaakt  en  met  zeer  liegt  brood
,  evenwel  zo  goed  als  zij  het  h

adden.  Wij 

kogten,  en  onze  fchipper  ruilde  
eenige  lévensmiddelen ,   maar  de  Arabiers  moe- 

Hen  hunne  betaling  aan  boord  halen ,   welk  zij  ook  gaern  déden. 

Den  ?4ften  gingen  wij  zeer  vroeg  met  eenen  noordöol
len  wind  onder  zeil ,   en 

voeren  voorbij  eene  kleine  haven  Nlrnd.  Des  m
iddags  vond  ik  de  poolshoogte 

i8°.  4',  Dhabdn  was  naar  ’t  O.  ten  N.  en  El  wojj
um  ten  O.  Z.  O. ;   doch  bei- 

den tamelijk  ver.  De  arabifche  kuft  gaat  hier  omtren
t  Z.  Z.  O.  Tegen  zon- 

neöndergang  ankerden  wij  tuiïchen  Kotümbel 
 enhetvafte  land.  KotümbJ  is  een 

kleine  berg  in  zee:  naar  de  mening  der  Arab
ieren,  zou  het  eertijds  een  bian- 

Pp 
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dende  berg  ge  wee  ft  zijn  (*).  Dit  eiland  was  voor  ons  reizigers  opmerklijk,  wijl' 
wij  hier  den  loots  een  drinkgeld  moeiten  géven.  De  poolshoogte  kon  ik  op  geen 
andere  wijze  némen,  dan  door  middel  der  genomene  hoogte  van  Jupiter,  en 

dienvolgens  is  dezelve  bij  Kotümbel,  17°.  57'.  Vanhier  tot  het  eiland  Firdn 
zfjn,  naar  men  zegt,  geen  eilanden,  maar  veel  coraalbanken. 

Den  25^211  ties  middags  was  onze  poolshoogte  170.  39'.  De  berg  en  de  an- 
kerplaats Attuid  waren ,   naar  het  zeggen  van  onzen  loots,  naar ’t  Z.  O.  ten  O. 

tamelijk  veraf.  Des  avonds  gingen  wij  W.  Z.  W.  van  dezen  berg  Arterie  of 
AttuU,  welke  de  noordlijkite  grenzen  der  heerfchappij  Abu  Artfch  maakt,  een 
goed  endwegs  van  hetland ,   voor  anker  liggen.  Van  Dsjidda  af  hadden-wij  maar  - 
zeci  weinig  van  het  groot  gebergte,  welk  zig  in  de  lengte  door  Arabië  uitftrekt, 
kunnen  zien ,   en  thans  was  het  zo  ver  verwijderd ,   dat  wij  er  haait  in  het  ge- heel niets  van  zagen. 

Den  2Óften  December  zagen  wij  de  beide  ankerplaatzen ,   CJtobt  el  hakkar  en 
Hamer ejn ,   van  verre.  Des  middags  vond  ik  de  poolshoogte  17°.  22':  er  was 
op  dien  tijd  geen  berg,  geen  ankerplaats  noch  eiland  nabij.  Des  avonds  anker- 

den-wij  bij  Schab  el  kbtr.  Het  eiland  Firan,  waar  veele  paerlen  geviit  worden, 

is  van  hier  naar  ’t  Z.  W.  ten  W.  De  poolshoogte  van  Schab  el  kbiris  volgens 
eene  matig  goede  waarnéming  van  Saturnus  170.  2o/.  De  itrekking  der  kuit 
was  dezen  dag  naar  ’t  Z.  ten  O.  en  naar  het  zuiden. 

_   Den  27ften  zeiIden  WÜ  voorbij  Dsjefiret  ed  drêdsji ,   Merfa  Turfa  en Rds  Dsje- fdn.  Het  Iaatfte  voorgebergte  itrekt  zig  ver  in  zee.  Men  moet  hetzelve  niet 
voor  den  berg  en  de  landtong,  waarop  de  itad  Dsjesan  ligt,  némen.  Des  mid- 

dags waren  wij  zo  ver  in  zee ,   dat  wij  nauwlijks  land  zagen ,   ik  kon  derhalven 
uit  de  waargenomene  poolshoogte  van  160.  56'.  de  ligging  van  geen  ééne  plaats 
bepalen. ,   Des  namiddags  voeren  wij  digt  voorbij  de  kleine  eilanden  Abu  Schurei - 
ia  en  Duraka.  Om  uur  waren  wij  tuffehen  het  eiland  HabSr  en  Dsjesdn. 
Dewijl  wij  hier  niet  wilden  aanleggen  ,   omdat  de  Scherif  van  dit  gebied  de  vreem- 

delingen ,   en  bijzonder  de  onderdaanen  des  Imams  van  Yemen,  niet  zeer  vriend- 

lijk 

(   )   Miflchien  was  Kotümbel  het  eiland  Catakecaumene  vel  cmlujlavm  ttolomaeus  en AIUUANUS,, 
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lijk  pleegt  te  bejegenen,  kan  ik  er  ver
der  niets  van  aanmerken,  dan  datdef

tad 

Dsjesan°op  eene  landtong  en  aan  eenen  be
rg  tamelijk  ver  in  zee  ligt.  Omtrent 

eene  duitfche  mijl  zuidlijker  dan  DsjesA
n,  vond  ik  door  middel  der  vvaargeno- 

mene  lioogte  van  Saturnus  de  poolsho
ogte  i6».  39'-  en  omtrent  J   mijl  verder

 

zuidwaard  was  dezelve,  volgens  eene  w
aarnéming  van  Jupiter,  i6‘.  40  ■   Beic 

waarnemingen  waren,  ter  oorzaake 
 van  denduifteren  honzont,  met  

zeernanw- 

tang'  Ondertuflchen,  wanneer  
men  het  middengetal  u,t  dezelven 

 neemt, 

komt  de  poolshoogte  der  ftad  DsjesAn  o
p  ,*.«?.  Wij 

oantfchen  nagt ;   want  de  wind  draaide 
 zig  fchier  rondom  den  honzont ,   en  w. 

dus  den  mecften  tijd  béter  dan  bij  da
g,  wanneer  hij  ons  zomtijds  regt  tege

n 

W   Den  zSlta  waren  wij  des  middags  op  
rd“.  ra'.  poolshoogte.  Een  kleineiland 

\   .   v   y   n   J   s   on(jer  de  poolshoogte  van  i6°.  8'. Fl  corêb  was  een  mijl  ten  Z.  L.  O.,  en  aus  onuu.  _   „   .   , . 

F   ander  Klein  eiland  ni&ina™  -ar  naar  ’t  N   W.  t
en  W.  Het  vafte  land  kon- 

7   vii  nauwlijks  zien.  Des  namiddags  zeild
en  wij  voorbij  een  eiland  Baheit, 

7™  groot  dorp  op  het  vafte  lan
d,  waarnaar  het  eiland  genoemd  

word.  In 

...  .   °i. -de  begraafplaats  van  een’ vermaarde
n  mohammedaanfehen  heilige. 

Den  otn  December,  des 
 morgens,  bereikten  wij  de  

haven  van  Lo- 

J[”  gingen  ten  miniten  op  den 
 affland  van  1   mijl  van  de  Had  voor  

anker 

1,6  w,',  hadden  OP  de  reis  van  Sués  tot  Loheia  van  zo  veele  
kleine  onafhangUj- 

ke T   Ln  gehoord,  die  zig  in  h
et  geheel  „iet  aan  den  handel  me

t  „itlanders  la- 

f   Zow  ziin  en  daarom  allen  vreem
dgingen  de  reizen  door  hunne  lande

n 

g.ef8  u’  dat  het  ons  ongelooflijk  toefcheen,  hetgeen  men  ons  van  de 

mT'hcid™czead  had,  met  welke  men  in  het  gebie
d  des  imfa»  van  Vemen  reilt. 

Daa°bthoord'en  wij  onder  weg,  dat  de  
Scheel,  MéKKRAMT  van  Nedsjevan  met 

"   léL  in  het  gebied  Abu  arifch  was ;  
 dat  de  talm  uit  d,en  hoofde  de  bezet- 

tinei  te  Loheia  verfterkt  had;  en  dat  de  Go
uverneur  in  deze  ihd  eenen  nieuwen 

waetoren  of,  gelijk  men  in  Arabië  zegt,  
een  kafteel  bouwde,  wijl  menbedugt 

was,  dat  de  Schech  mókkrami  ook  naar  
Loheia  af  komen  zou.  Wij  wenfeh- 

ten  dus  op  dien  tijd  nog,  regt  door  ter 
 zee  naar  Mochha  of  ten  mmften  naar

 

Hodeida  te  kunnen  gaan.  Doch,  nademaal  twe
e  kooplieden  mtMochha,^ 

Pp  2 
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met  ons  van  Dsjidda  waren  gekomen,  hunne  reis  van  Loheia  te  land  wilden  voort- 
zetten,  en  wij  de  zeereis  ter  oorzaake  van  de  gedurige  tegenwinden  ook  moede 
waren,  zo  Rapten  wij  met  de  gemelde  kooplieden  aan  land ,   en  gingen  bij  den Gouverneur,  om  bij  hem  zelven  te  vernemen,  of  wij  van  Loheia  tot  Mochha met  eenige  zekerheid  te  land  zouden  kunnen  reizen  of  niet. 

tvDe  Aratuers  m   Vemen  noemen  den  Gouverneur  eener  Rad  Do  la  of  Emir. Die  te  Loheia  hiet  Emir ,   en  zijn  naam  was  farhLv.  Hij  was  een  Afrikaan 
en  geheel  zwart.  Hij  wierd  in  zijne  jeugd  naar  Yemen  te  koop  gebragt ,   en  had 

Si  ?   ““  EL  M"S’  te  *****  die  Dola Z 

van  den  Im^Te  ̂    tCn  Iaatften  een  der  V00rnaamRe  Raatdienaaren 

Zr  h,  T   f   Sr  ns'  e   g8f  den  j0”sen  soede  opvoe- ding, bevorderde  hem  aanvanglijk  tot  kleine  bedieningen,  en,  als  eerftzrne vcrdienilen  aan  bet  hof  bekend  wierden,  wierd  hij  eertag  Amptman  f   sZ houder  van  een  aanzienlijk  gebied.  Hg  was  , -„Herlaad  cc„  zeer  „ten dirk  en 
regtvaerdig  man,  en  een  groot  vriend  der  vreemdelingen.  Wij  zeiden  hem1 

rT™  dacw«ovcrH“deida  naar  Mochha,  en  vandaar  met  dè g   fche  lebepen  naar  Indie  dagten  te  gaan:  maar  dat  de  Kichja  te  Dsjidda  ons 
eenen  aanbevélmgsbnef  aan  hem,  en  dat  Stiii  jachja  ramadIn.  'een  der grootfte  kooplieden  te  Dsjidda ,   ons  ook  eenen  ■■  d 

wiscH ,   den  voornaamften  koopman  te  Loheia,  geaévTnZZom  ̂    ““*■ te  bedienen ,   Men  het  fchip  hier  mogelijk  ee„i^m^  Zt”  Z alle,,  droegen  de  lange  oofierfche  kléding,  en  de  heer  RonsKat.  en  ik  hadden  o, 
ze  baarden  laten  groeijen.  De  Emir  had  weleer  te  Mochha  veel  omgang  „« Eu  opceis  (tramp)  gehad,  maar  dezelven  nooit  in  deze  toerufting  ve°zien  en ook  met  gehoord,  dat  ooit  een  Europeer  over  den  arabifchen  zeebZem  Laar Yemen  gekomen  was.  Doch  hij  had  wel  ooRerfche  Clnifienen  CN 

dat  altijd  in  de  lange  oofierfche  kléding  gekend  Hii  ,   asfa,  a)^  en 

***?’  <*»f  Wij  antwoordden',  da  \™he  Ul^i  dt^wl? 
«;nx  r a,rifteMn’  «•  ™   fcEmZ; 

de'  Moh-im’mcd  gCloofstóiidCTS  de  ChriOenen  het  meelle  bij 

p«mSrrgtbt’  ”MrWij  Venniet  Wéten,  ofmendeEuJ *   tooi  heidenen  hield.  Wij  gaven  den  Emir  den  brief  over, 

en> 
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en,  wijl  dc  koopman  mhchsen-  ziek  was,  zo  wierd  deszelfs  fchrijver  gehaaid, 

opdat  hij  den  brief  aan  zijnen  heer  ontvangen,  en  dat,  wat  ons  betrof ,   den 

Gouverneur  voorlezen  zoude. 

De  Emir  had  tot  nog  toe  ook  geen  andere  Europeërs  gekend ,   dan  dezulken, 

die  als  kooplieden  naar  Yemen  gekomen  waren.  Uit  de  brieven  zag  hij ,   dat  de 

ééne  van  ons  een  Artz  was,  dc  andere  planten  zogt,  dat  de  derde  de  fierren 

waarnam ,   enz.  en  dat  wij  in  het  geheel  geen  koopmanswaaren  bij  ons  hadden , 

om  dewelken  wij  fpoediglijk  naar  Mochha  behoefden  te  gaan.  Hij  verzogt 

derhalven,  dat  wij  eenigen  tijd  te  Loheia  zouden  blijven,  en  beloofde  ons,  dat 

bü  ons  met  zijne  kameelen  naar  Mochha  zou  laten  brengen.  De  koopman , 

welke  voornaamlijk  in  dezen  tijd  eenen  Artz  nodig  had ,   liet  ons  ook  verzoeken, 

aan  land  te  komen,  en  bood  ons  een  van  zijne  huizen  tot  eene  woning  aan. 

Zulke  aanbiedingen  hadden  wij  geenzins  van  Arabiers  verwagt.  Maar,  om  het 

eigenliiiï  oogmerK  onzer  reis  jwg  mwr  to  vwkofgpn ,   naamliik  dat  wij  niets  meer 

wenfchten,  dan  in  Yemen  veele  Réden  te  zien,  cn  veele  landreizen  te  doen, 

b’-acten  wij  nog  in :   dat  wij  vreesden ,   dat  de  oorlog  tuffehen  den  Schech  mók- 

krami  en  den  Scherif  van  Abu  arifch  ook  deze  Rreek  zou  onveilig  maken.  De 

Emir  verzékerde  hierop,  dat  er  van  dien  kantte  Loheia  niets  te  vrezen  was,  en 

dat  men  in  het  gebied  van  zijnen  heer ,   den  Imam ,   met  alle  zékerheid  kon  rei- 

zen. Verder  Relde  hij  ons  de  bezwaarlijke  zeereis  en  de  tégenwinden  voor, 

welken  in  dit  jaargetij  in  de  Rreek  van  Kamran  heerfchen ,   dat  de  reis  te  land 

integendeel  zeer  gemaklijk  was,  en  dat  hij  ons  in  het  algemeen  
niets  beteis  ra- 

den kon,  dan  dat  wij  het  fchip  verlieten.  Wij  verheugden  ons,  d
e  zéden  der 

Mohammedaanen  Reeds  béter  te  vinden ,   hoe  verder  wij  ons  van  Egipte  ver- 

wijderden, doch  voornaamlijk,  dat  de  inwoners  van  dit  land,  hetwelk  doorte- 

reizen  het  hoofdöogtnerk  van  onze  gantfche  ondeméming  was ,   ons  aanvanglijk 

zo  beleefd  bejégenden.  Daar  wij  dus  de  fchoonRe  gelégenheid  hadden ,   om  de- 

ze Rreek  van  Arabië  te  léren  kennen ,   zonder  oorzaak  tot  den  minRen  argwaan 

te  géven;  en  wijl  wij  zei  ven  wenfchten  hier  aan  land  te  gaan,  en  de  reis  tot 

Mochha  te  land  te  kunnen  doen ,   zo  waren  wij  niet  lang  in  bedenking  om  het 

fchip  te  verlaten. 

Hierop  gingen  wij  naar  de  Rad,  om  het  huis  te  bezien,  welk  de  koopman  tot 

onze  woning  beRcind  had.  Onze  fchipper  had  de  voorzigtigheid  niet  gehad ,   zig 
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de  geheele  vragt  voorüit  te  doen  betalen,  gelijk  dekahirafche  fchippers  plegen 

te  doen.  Hij  vreesde,  dat  wij  hem  de  volle  vragt  tot  Hodeida  niet  zouden  beta- 

len, en  verzogt  den  Emir,  zo  als  men  ons  naderhand  verhaalde,  ons  te  laten 

vertrekken,  of  ons  te  noodzaken ,   hem  de  volle  vragt  te  betalen.  Deze  beloof- 

de voor  ons  te  betalen ,   indien  wij  weigerden  hetzelve  te  doen.  Hier  méde  was 

de  fchipper  nog  niet  te  vréde,  maar  vervoegde  zig  ook  bij  den  koopman  mSch- 

sen,  die  zig  insgelijks  tot  borg  aanbood.  Geen  dezer  heeren  had  juift  deswé- 

gens eenigekoften;  ondertuflehen  houd  ik  de  aanbieding  dezer  Mohammedaanen 

voor  eene  zo  groote  beleefdheid,  dat  een  gezclfchap  reizende  Arabiers  bezwaar- 
lijk dergelijke  van  Europeërs  zou  kunnen  verwagten. 

Zodra  wij  befioten  hadden,  ons  goed  aan  land  te  laten  brengen,  gaf 
de  Emir  bevel,  dat  zijn  eigen  boot  alles  af  halen  zou,  en  dat  wij  daarvoor  niets 
dan  het  gewoone  drinkgeld  aan  dematroozen  betalen  zouden.  Opdat  wij  ook 
geen  moeilijkheden  met  dc  mindere  tolbedienden  en  de  dragers  zouden  hebben , 

wierd  den  fchrijver  des  koopmans  gel  aft ,   dezelven  te  vréde  te  ftcllen.  Tégen 
den  avond  zond  de  Emir  ons  een  koftlijk  fchaap  tot  een  kahhwe  (gefchenk)  van 

welkomft,  met  een’  zeer  beleefden  brief  (befchrijvingvan  Arabie,  XIV.  tafel), waarin  hij  ons  zijne  gaften  noemde,  en  ons  verzekerde,  dat  wij  in  deze  haven 
des  Imams  welkom  waren ,   en  in  veiligheid  konden  blijven. 

Het  vaartuig  des  Emirs,  waarin  ons  goed  afgehaald  wierd,  was  tamelijk  wél 
gebouwd,  doch,  volgens  de  gewoonte  des  lands,  had  het  zeilen  van  ftroomat- 
ten ,   welken  den  wind  niet  genoeg  vatten  kunnen,  en  daarbij  zeer  ongemaklijk 
zijn  om  te  regéren.  Wij  kwamen  derhalven  wat  laat  terug;  en,  wijl  het  wa- 

ter ten  tijde  der  ebb’  bij  deze  ftad  bijna  geheel  afloopt,  moeften  wij  den  maften vloed  afwagten,  om  bij  de  brug  te  kunnen  aanleggen.  Vermids  wij  ons  goed 
dezen  avond  met  konden  aan  land  brengen,  vernamen  wij,  of  het  gedurende den  nagt  zo  digt  bij  land  ook  zéker  zou  zijn?  De  Emir  had  niet  zodra  deze  on- 

ze bevreesdheid  vernomen ,   of  hij  zond  ons  een’  foldaat,  die  op  het  fchip  de wagt  zou  i ouden.  Men  deed  ons  die  verzékering,  dat  wij  dezen  tnenfch  al  on- 
ze goederen  konden  aanvertrouwen.  Doch  wij  hadden  zo  een  goed  vertrou- 

wen  niet  op  eenen  arabifchen  foldaat.  Eén  van  ons  gezclfchap ,   en  een  bedien- oe  bleven  aan  boord.  De  bedden  der  overigen  wierden  aan  land  gebrast, 
der  dat  iemand  begeerde,  dezelven  te  doorzoeken.  Dewijl  onze  keuWereed- 

fchap 
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ichap  nog  op  het  fchip  was ,   zond  de  koopman  MacusEJf  ons  een  koftlijk  avond- 

maal ,   waarmede  wij  ons  weer  regt  verkwikten ,   wijl  wij  zédert  ons  vertrek  van 

Dsjidda ,   behalven  de  pilau  ,   fchier  geen  warm  éten  gehad  hadden.  Alléén  ont- 

brak ons  de  wijn ,   en  van  den  fiegten  brandewijn ,   dien  wij  van  Dsjidda  meê 

gebragt  hadden,  was  niet  veel  meer  overig.  Wij  lieten  daarom  ten  eerften  naar 

fterken  drank  vragen  ,   doch  deze  was  te  Loheia  niet  te  bekomen  ;   wij  konden 

ook  niets  van  Sana  ontbieden ,   alwaar  de  Joodcn  wijn  en  brandewijn  in  over- 

vloed hebben ;   want  men  zou  dien  in  koperen  vaten  hebben  moeten  overbren- 

gen, en  uit  dien  hoofde  had  dezelve  onzer  gezondheid  nadelig  kunnen  zijn.  Ten 

laatften  bragt  men  ons  hier  te  Loheia  een’  fterken  drank,  dien  ik  voor  biifa hield; 

en,  dewijl  wij  ons  daarna  onpaslijk  bevonden,  moeften  wij  het  ons  laten  wélge- 

vallen, den  fterken  drank  voor  eenige  maanden  gantfchlijk  te  ontbéren. 

Den  volgenden  dag  wierden  onze  kiften  op  het  tolhuis  gebragt  en  geopend. 

Wij  ware»  bmirwcrt .   <i-.it-  alles  zeer  nauw  zou  doorzogt  worden  ,   doch  de  tol- 
bedienden waren  zeer  beleefd:  Wijl  wij  merkten ,   dat  de  £.mïr  flegts  onze  werk- 

tuigen wilde  zien ,   en  zig  het  gebruik  derzelvcn  laten  verklaren  ,   zo  zogten  wij 

alles  te  voorfchijn ,   wat  wij  dagten ,   dat  hem  en  den  anderen  voornaamen  Ara- 

bieren, die  zig  op  het  tolhuis  verzameld  hadden,  aangenaam  kon  zijn  om  te 

zien.  De  heer  FORSKaL  toonde  hun  allerleie  kleinigheden  onder  een  vergroot- 

glas. Hij  verzogt  de  bedienden,  dat  zij  hem  een’  lévenden  luis  wilden  bezor- 
gen. Dezen  fchénen  het  in  het  eerft  kwalijk  te  némen ,   dat  een  Europeer  der- 

gelijk ongedierte  bij  hen  verwagtte.  Doch  toen  hij  beloofde,  iets  daarvoor  te 

géven ,   wierd  er  ras  iemand  gevonden ,   die  er  hem  een’  bezorgde.  Niets  ver- 

heugde den  Emir  meer,  dan  dezen  luis  zo  vergroot  te  zien.  Al  de  voornaame 

aanwézenden  befchoawden  denzelven ,   en  ten  laatften  wierd  de  bediende  geroe- 

pen, welke  zwoer,  dat  hij  nooit  een’  zo  grooten  arabifchen  luis  gezien  had,  en 
dat  het  dier,  welk  onder  het  glas  was,  noodzaaklijk  een  europifche  luis  moeft 

wezen.  OndertufTchen  verhaalde  hij  zijnen  kennilFen ,   dat  hij  dien  dag  het  ge- 

luk had  gehad,  van  de  Europecrs  4   ftuivers  voor  een’  luis  te  ontvangen.  Het 
was  reeds  bekend ,   dat  wij  zulke  kooplieden  niet  waren ,   als  de  Europeërs ,   wel- 

ken uit  Indiö  naar  Mochha  komen.  Doch  het  gemeen  was  van  gedagten,  dat 

wij  dan  eene  andere  foort  van  kooplieden  moeften  zijn ,   en  mogelijk  de  luizen 

béter  willen  te  gebruiken  dan  de  Arabiers.  Den  volgenden  dag  kwam  er  een , 

'   die 
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die  ors  eene  heele  handvol  luizen,  voor  een’  ftuiver  het  ftuk,  aanbood.  Als 

forskül  naderhand  zomtijds  kevers  en  andere  infectcn  door  jongens  liet  vangen, 
en  hun  daarvoor  eene  kleinigheid  betaalde ,   kwamen  er  gemeenlijk  ook  anderen , 

die  ons  dergelijke  diertjes  te  koop  bragten.  Uit  deze  kleinigheden  kan  men  reeds 

opmaken ,   dat  de  inwoners  van  de  provincie  Yemen  meer  tot  den  handel  opge- 

legd zijn  dan  de  andere  Arabiers.  Van  al  hetgeen  ik  den  Arabieren  te  Loheia 

toonde,  was  niets  hun  zo  aangenaam  en  wonderbaar,  dan  mijn  fterrenkundige 

verrekijker,  welke  alle  voorwerpen  verkeerd  voorftelde.  Ik  toonde  hun  een 

vrouwsperfoon ,   dat  wij  van  vc  rc  zagen.  Zij  waren  verwonderd,  als  zij  dit 

wijf  met  de  voeten  om  hoog  zagen  gaan ,   dat  de  klederen  niet  n eerwaard  vie- 

len, enz.  Bij  elke  nieuwe  zaak  riepen  zij  van  verwondering  uit,  Allah  akbar! 

(god  is  groot ! ).  Allen  waren  zeer  voldaan,  dat  zij  zulke  zonderlinge  vreem- 

delingen in  hunne  ftad  gekregen  hadden  ,   en  wij ,   dat  wij  zulke  goedhartige  in- 
woners in  dat  land  aantroffen. 

Het  huis,  welk  men  cot  eene  woning  voor  ons  gefchikt  had,  was  naar  der 

Oofterlingen  wijze  rondom  eene  vierkante  plaats  gebouwd.  Er  waren  geen  fraai 

gemeubeleerde  kamers  in ,   maar  aan  alle  zijden  niets  dan  plaatzen  voor  koopman- 

fchappen,  die  gefloten  konden  worden,  en  vóór  dezelven  eene  opene  gallerij. 

Dit  alles  was  zéker  eenvoudig ,   in  vergelijking  van  eene  gerégelde  europilche 
herberg ,   doch  in  deze  landen  zeer  gemaklijk.  Onze  opene  plaats,  of  voorhof 

was,  gedurende  de  eerfte  dagen,  geftadig  opgepropt  met  Arabiers,  welkende 

nieuwsgierigheid ,   om  Europeërs  te  zien ,   daarheen  lokte.  En ,   hoewel  zij  zig 

allen  zeer  beleefd  betoonden ,   verveelden  zij  ons  nogthans  zomtijds ;   want  alles 

wat  zij  maar  zagen  fcheen  hun  vreemd  te  zijn ,   en  al  was  het  ook  werkiijk  niets , 

zo  zogten  zij  er  doch  iets  aan  te  vinden.  Wij  Helden  derhalven  eenen  poortier 

aan,  die  niemand  tot  ons  mogt  laten  komen,  dan  die  iets  te  verrigten  had.  Na- 

derhand hadden  wij  wel  meer  ruft ;   doch  daar  kwamen  er  dan  évenwel  nog  vee- 

len  onder  voorwendzel ,   dat  zij  den  Artz  wilden  fpréken :   en ,   als  deze  naar 

hunne  kwaaien  vraagde,  waren  zij  grootftendeels  van  dien  aart,  dat  wij  ons  niet 

van  lachen  konden  onthouden.  De  één  verzogt  den  heer  cramer  ,   dat  hij  hem 

de  pols  voelen,  en  hem  toch  zeggen  mogte,  wat  hem  fcheelde ;   een  ander  had 

niet  kunnen  flapen ,   en  de  Artz  zou  hem  daar  de  oorzaak  van  zeggen ,   enz,  Dc 

heer  cramer  wierd  in  deze  ftad  nergens  meer  door  beroemd,  dan  dooreen 

braak- 
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braakpoeder ,   welk  hij  eenen  Bas  kdteb  gegeven  had.  Dit  werkte  beiden  naar 

boven  en  naar  onder  zo  fterk,  dat  hij  er  gantfeh  niet  wél  bij  te  moede  was. 

Maar ,   doordien  de  Arabiers  van  de  afdrijvende  artzenijën  altoos  het  meert  van 

de  fterkftc  houden ,   begeerden  naderhand  nog  veele  anderen  een  dergelijk  werk- 

zaam poeder ,   als  de  Ras  kateb  gehad  had.  De  Emir  Bdbhr ,   zijnde  degeen  die 

het  opzigt  over  al  de  booten  heeft ,   en  agt  hebben  mpet ,   dat  er  geen  waaren 

uit- of  ingaan  zonder  vcrtold  te  worden,  begeerde  eens,  dat  onze  Artz  bij  hem 

komen  zoude.  Vermids  hij  niet  aanftonds  kwam,  zo  wierd  hem  kort  daarop 

aangediend ,   dat  het  rijpaerd  van  den  Emir  bahhr  vóór  onze  deur  op  hem  wagt- 

te ,   en  dat  zelfs  wel  gezadeld ;   want  de  rijpaerden  der  Arabieren  ftaan  altijd  in 

de  ftallen  in  gereedheid.  De  heer  cramer  meende ,   dat  hij  op  dit  paerd  zou  ge^ 

haald  worden ,   en  wilde  er  op  klimmen ;   doch  men  gaf  hem  te  verrtaan ,   dat 

dit  de  kranke  van  den  Emir  bahhr  was ,   dien  hij  moert  genezen.  Een  arabifche 

Artz  rékent  het  zig  voor  geen  fchande ,   zijne  wétenfehap  ook  aan  het  vee  te 

beoefenen.  Doch  de  heer  cramer  was  zulks  mee  gowcmi.  Bij  geluk  ont- 

dekten wij  nog  eenen  anderen  Artz  in  ons  gezelfchap.  Onze  bediende ,   die  ee- 

nige  jaaren  bij  een  zweedfeh  huzaaren  regiment  geweeft  was ,   en  paerden  had 

léren  behandelen  nam  de  genézing  op  zig,  en  het  gelukte  hem.  Deze  wierd  op 

die  wijze  bij  de  Arabiers  ook  als  Artz  bekend,  en  zomtijds  gehaald,  om  men- 

fchen  te  genézen. 

Eens  kwamen  er  twee  Arabiers  bij  ons ,   om  Europeërs ,   en  voornaamlijk 

ons,  te  zien  éten.  De  één  was  een  jong  aanzienlijk  heer  uit  Sana,  dien  men 

het  ras  aanzien  kon ,   dat  hij  eene  goede  opvoeding  genoten  had.  De  ander  was 

uit  Kachtan ,   en  dus  uit  eene  landftreek ,   werwaard  niet  veele  vreemdelingen 

komen.  Hij  was  een  aanzienlijk  man  in  zijn  vaderland ,   doch  hij  was  de  fchran- 

derrte  niet,  en  hot  fcheen,  dat  zijn  medgezel  hem  tot  ons  geleid  had,  om  zig 

over  hem  te  vermaken.  Men  had  den  Kachtaner  veele  wonderlijke  dingen  van 

de  Europeërs  verhaald.  Toen  wij  hem  nodigden,  om  met  ons  te  éten,  ant- 

woordde hij  in  zijne  eenvoudigheid :   gód  beware  mij ,   dat  ik  met  geen  ongelo- 

vigen  éte ,   die  van  geen  god  wéten.  Ik  fchreef  den  naam  van  zijn  vaderland 

op ,   en  verzogt  om  eenige  omftandige  narigten  van  de  ftéden  en  dorpen  in  het- 

zelve. Wat  raakt  u   mijn  vaderland,  zeide  hij ,   wilt  gij  miflehien  komen  en  het 

innémen  ?   Wijl  wij  tot  hiertoe,  zo  veel  mogelijk ,   nog  naar  de  europifche wij- 
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ze  leefden,  zo  déden  hem  de  tafel,  de  banken,  de  veele  tafelborden,  lepels, 

meffen  en  vorken  verbaasd  Haan.  Hij  deed  in  allen  ernft  eenige  aanmerkingen 

en  vraagen  aangaande  onze  gewoonten ,   en ,   omdat  wij  zomtijds  over  zijne  een- 

voudigheid lachten,  liep  hij  befchaamd  weg;  egter  liet  hij  zig  eens  of  tweemaal 

van  zijn  medgezel  weêr  terug  halen.  De  Oolterlingen  zijn  gewoon ,   hunne 

vleefchfpijzen  in  Hukken  gefnéden  op  tafel  te  brengen.  Bij  ons  zag  hij  geheel 

gebradene  hoenders.  Dewijl  wij ,   naar  zijne  méning ,   reeds  zo  veel  gegeten 

hadden,  dat  wij  eindelijk  eens  zouden  mogen  uitfcheiden,  en  hij  nogthans  zag, 

dat  de  heer  van  haven  een  geheel  hoen  ontginnen  wilde ,   vattede  hij  hem  bij 
den  arm ,   en  vraagde:  hoe  veel  wilt  gij  dan  éten?  Dit  verwekte  een  nieuw 

lachen.  De  Kachtaner  liep  uit  al  zijne  magt  het  huis  uit,  eer  zijn  medgezel  hem 
inhalen  konde  :   de  laatfte  verzogt ,   dat  wij  het  niet  kwalijk  mogten  némen  in- 

dien zijn  vriend  ons  in  zijne  eenvoudigheid  onbeleefdlijk  toegefproken  had,  en 

nam  ook  affeheid  van  ons.  Deze  Arabier  zal  ziinen  vrienden  in  de  hergagtige 
ftreek  voorzéker  wonderlijke  dingen  van  de  gebruiken  der  Europeëren  verhaald 

hebben :   ook  zal  men  hem  ongetwijfeld  met  dezelfde  begeerte  aangehoord  heb- 

ben ,   als  ménig  Europeer  zulke  reizigers ,   welken  hunne  avantuuren  vertellen , 

die  zij  in  vreemde  lauden,  naar  hun  zeggen,  gehad  hebben. 

Naardien  wij  het  te  Loheia  zo  wél  hadden,  haalden  wij,  de  heer  bauren- 

eeind  en  ik,  onze  viöolen  voor  den  dag,  en  lpeelden  des  avonds  eenige  duet- 
ten. Onze  gebuuren ,   en  veele  lieden ,   die  onze  muziek  in  het  voorbijgaan  op 

de  ftraat  hoorden ,   geloofden ,   dat  wij  muzikanten  moeiten  zijn.  Een  oud  rijk 

koopman,  wien  men  dit  gezegd  had,  liet  ons  ve  zoeken,  dat  wij  met  onze 

viöolen  naar  zijn  huis  zouden  komen ,   maar  hiertoe  hadden’ wij  geen  lult,  voor- 

naamlek, wijl  ons  bekend  was ,   dat  degeenen,  die  zig  op  de  muziek  toeleggen, 
oij  de  Arabiers  in  geen  groote  agting  zijn.  De  koopman ,   die  van  ouderdom 
nauwlijks  meer  gaan  kon,  en  nogthans  gae.n  Europeërs  zien,  en  hunne  muziek 

horen  wilde,  deed  zig  op  een’  ézel  zetten ,   van  twee  bedienden  valthouden , en 
kwam  naar  onzent.  Hij  was  zeer  beleefd.  Hij  verzekerde  ons ,   dat  hij  geen 
vijand  der  Chriltenen  was,  zelfs  dat  hij  volgens  zijnen  godsdienH  het  niet  kon 
wézen,  nademaal  god  allemenfchen  gefchapen  had,  en  alle  godsdienlten  duldde. 

Van  alle  vreemde  geloofsbelijders  beminde  hij  de  Chriltenen  het  meelt.  Hij  haal- 
de daarbij  eene  plaats  aan  uit  den  Sahihs ,   volgens  dewelke  Mohammed  zou  ge- 
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zegd  hebben:  dat  men  zig  den  Chriftenen  met  g
rooter  veiligheid  kan  aanver- 

trouwen dan  den  Jooden.  Na  eenige  andere  réden  viel  het  gefpr
ek  op  de  mu- 

ziek ,   en  hij  gaf  zijne  begeerte  te  kennen ,   om  onze  muzikaalfche  inftrumenten 

te  zien  en  te  horen.  Wij  fpeelden  eenige  ernftige  ft  uk
ken.  Dezen  behagen  den 

Ooftcrlingen  nog  het  belle ,   hoewel  in  ’t  algemeen  onze  muziek  niet  naar
  hun- 

nen finaak  is.  De  oude  man  was  zeer  voldaan ,   en  wilde  bij  zijn  vertrek  ons  beiden 

ieder’  een’  halven  Ipéciedaaldcr  géven.  Geen  Arabier  zal  een  g
efchenkjigt  arflaan, 

fchoon  het  nog  zo  gering  is.  Hij  was  dus  niet  weinig 
 verwonderd ,   dat  wij  geen 

geld  wilden  aannémen.  Hij  dagt ,   dat  niemant  de  moei
te  zou  willen  némen  om 

het  fpclen  te  léren,  indien  hij  ’er  geen  geld  méde  dagt  te  verdi
enen;  ook  meen- 

de hij,  dat  wij  wel  eene  onderfteuning  zouden  nodig  hebben,  aang
ezien  wij  zo 

veel  geld  verteerden ,   zonder  het  allerminlte  met  den  handel  te  win
nen. 

Deze  koopman  was  één  van  de  weinigen,  welken  ik  met
  eenen  roodgeverw- 

den  baard  gezien  heb.  Hij  wilde  mij  er  geen  andere  reden  v
an  geven,  dan  de- 

ze dat  een  roode  baard  fraijer  was  dan  een  witte,  Uod,  anderen  zeiden;  de  gek 

wil  daardoor  zijnen  ouderdom  verbergen.  Ik  geloof 
 daarom,  dat  verftandige 

Arabiers  het  gebruik  van  den  baard  rood  te  verwe
n  meer  berispen  dan  prijzen. 

Ik  merkte  bij  deze,  zo  als  ook  bij  andere  gelégenhe
den ,   dat  de  Mohammedanen 

zig  niet  veel  aan  hunnen  ouderdom  laten  gelegen  zijn.
  Als  men  hun  daarnaar 

vraagt,  zo  antwoorden  zij  gemeenlijk ,   dat  zij  geboren  wierden  als  N.  N.  Gou- 

verneur was ,   of  dat  zij  nog  kinders  waren  geweell ,   toen  déze  of  géne  gewigti- 

ge  zaait  gebeurde.  Onze  koopman  verklaarde  zig  cenigzi
ns  duidlijkcr.  Hij  wilt , 

dat  hij  70  jaaren  oud  was,  doch  geloofde  niet,  
dat  hij  reeds  ovei  de  bo  jaaien 

was ,   en  zijne  bekenden  meenden ,   dat  hij  niet  ver  beneden  de  90  jaaren  was. 

Wij  wierden  zulke  goede  vrienden,  dat  hij  
ons  een  paar  maal  tot  zijnent  no- 

digde, en  op  koffij,  tabak,  en  confituren  onthaalde.  Hij  was 
 nooit  wettig  ge- 

trouwd geweeft,  doch  beroemde  zig,  dat  hij  een  groot  aantal  jonge  flavinnen, 

(zo  ik  mij  wél herïnnere ,   08) ontmaagd,  enze  naderhand verkogt,  uitgetrouwd, 

ofze  haare  vrijheid  gegéven  had.  Zédert  eenige  jaaren ,   zeide  hij ,   had  hij  nog 

twee  jonge  en  fraije  flavinnen ;   hij  wenlchte ,   dat  hij  dezen  hetzelfde  doen  kon- 

de ,   en  dan  wilde  hij  gaern  fterven.  Hij  bood  onzen  Artz  een  aanzienlijk  ge- 

fchenk,  indien  hij  hem  door  zijne  artzenijën  de  nodige  kragten  tot  het  uitvoe- 

ren  van  zijn  oobmerk  kon  verfchaffen.  Een  ander  koopman  te  Dsjidda ,   bij 
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den  welken  wij  veel  kwamen,  was  in  dezelfde  verlegenheid,  Deze  fcheen  tus- 
fchen  de  50  en  60  jaaren  oud  te  zijn.  Hij  had  ook  een  huis  te  Mekka,  welk 
hij  jaarlijks  eenige  maanden  bewoonde,  maar  altijd  tot  zijn  groot  de  verdriet; 
want  hij  hield  aldaar  twee  jonge  en  fraije  flavinnen,  die  alles  aan  wendden  om  zij- 

ne liefde  te  gewinnen,  en  het  verdroot  hem,  dat  zij  hem  altijd  befchaatnden. 

Deze  bood  onzen  Artz  honderd  fpéciedaalders ,   indien  hij  hem  flegts  voor  ééne 
eenige  reis  bekwaam  kon  maken,  om  met  deze  flavinnen  zijn  doel  te  bereiken. 

Doch  hij  had  reeds  zo  veele  dingen  van  engelfche  wondhelers  gebruikt ,   en  zij- 
ne kragten  derwijze  uitgeput,  dat  de  heer  cramer  niets  meer  aan  hem  doen 

kon  (*).  Maar  ik  kom  wéder  tot  de  befchrijving  van  Loheia. 
Deze  ftad  is  omtrent  300  jaaren  oud.  Derzelver  ftigter  was  een  mohamme- 

daanfche  heilige,  met  naame  Schech  sülei,  welke  thans  de  befchermheilige  de- 
zer ftad  genoemd  word;  want  de  Arabiers  in  Tchama  zijn  Sünniten,  en  heb- 
ben zeer  veel  op  met  hunne  gewaande  heiligen,  hoewel  zij  dezelven,  volgens 

de  grondleer  van  hunnen  gudsdienlt,  niet  zullen  aanbidden.  Deze  Schech  bouw- 

de ter  plaatze ,   waar  men  thans  zijne  begraafplaats  buiten  Loheia  ziet,  eenehut 
bij  den  oever  der  zee ,   en  leefde  als  een  kluizenaar.  Toen  hij  overléden  was , 

bouwde  men  hem  een  gebédenhuis  ( 'Kubbe )   boven  zijn  graf.  Dit  wierd  allengs vergroot  en  verfraaid,  naar  mate  het  van  tijd  tot  tijd  begiftigd  wierd :   en,  wijl 
veele  godsdienftige  Mohammedaanen  een’  bijzonderen  zégen  in  dit  en  in  het  toe- 

komende léven  van  god  verwagtten ,   indien  zij  hier  digt  bij  woonden  en  ftier- 
ven,  zo  zetteden  zij  zig  ook  in  deze  ftreek  met  de  woon  néder.  In  dien  tijd 
was  de  woning  van  den  Gouverneur  dezes  gebieds  te  Mardbsa,ee  ne  kleine  ftad, 

eene 

(*)  De  vrouwen  te  Loheia  dragen  op  de  (haat  eenen  grooten  fluijer,  waarmee  zij  het  aangezigt 
derwijze  bedekken,  dat  men  nauwlijks  een  oog  zien  kan.  Doch  zij  zijn  zo  nauwgezet  niet,  dat 
zij  niet  zo  intijds  zouden  vergéten  het  voorhang  voortefchuiven ,   vooral  wanneer  zij  zig  verbeel- 

den, fraai  te  wézen ,   en  als  zij  iemand  ongemerkt  haar  aangezigt  kunnen  laten  zien.  De  heer 
BAUaENFEiND  tékende  zulk  een  vrouwsperfoon  te  Loheia.  Deze  had  zwarte  iiguuren,  of  in  de 
huid  ingewrevene  cieiaaden  in  het  aangezigt,  (befchr.  van  Arabië,  bl.  62),  met  zwarte  verw  ver- 
groote  wenkbrauwen,  verfcheidene  ringen  om  de  armen,  grooce  ringen  in  de  ooren,  eenige 
fnoeren  venétiaanfche  paerlen  om  den  hals,  enz.  gelijk  men  op  de  L1X.  plaat  ziet.  Datdemou- 
wen  van  het  hemd  van  boven  en  vaa  onder  éven  wijd  zijn  ,   is  in  de  plaat  niet  wél  aangewézen. 
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eene  duitfche  mijl  ten  noorden  van  Loheia.  Doch  doordien  er  de  haven  hoe  lan- 

ger hoe  flegter  wierd,  wierd  ook  Marabea  allengs  verlaten,  Loheia  nam  Reeds 

toe ,   en  wierd  ook  vervolgens  de  verblijfplaats  van  den  Döla.  Van  de  fünniti- 

fche  heiligen  merk  ik  hier  nog  aan ,   dat  hunne  nakomelingen  in  de  ftreek ,   waai- 

de Ram  vader  heeft  geleefd ,   altoos  datgeen  in  het  klein  zijn ,   welk  de  nakome- 

lingen MOHa.MMF.Ds  in  de  geheele  mohammedaanfche  waereld,  in  het  groot  zijn. 

Men  noemt  ze  naamlijk  altijd  Scheelt,  zo  als  mohémmeds  nakomelingen  Scherif, 

Sciid ,   Emir  of  Mulo,  genoemd  worden ,   en  men  fchijnt  in  de  verbeelding  te  zijn ,   dat 

dezen  lieden  de  godvrugt  en  de  liefde  tot  de  deugd  meer  aangeboren  zij ,   dan  den 

gemeenen  Arabieren.  Men  heeft  voor  hen  eene  zékere  eerbied  als  voor  gebo- 

rene geeRüjken.  Het  is  derhalven  niet  te  verwonderen ,   dat  zij  de  heiligheid 

huns  Ramvaders  hoog  verheffen,  en  zelven  als  heiligen  tragten  aangezien  te 

worden.  Een  zoon  des  Schech  saimi,  die  te  Mor ;   en  een  andere,  die  te  Ba- 

has  begraven  ligt ,   worden  voor  fchutsheiligen  van  dip  plaatzen  gehouden. 

De  Rad  Loheia  ligt  in  eene  zeer  dorre  en  gevolglijk  onvnigtbaure  ftreek,  en 

zomtijds  nog  wel  op  een  eiland;  want  het  land  ten  noordweften  is  zo  laag,  dat 

het  na  eenen  lang  aanhoudenden  zuidenwind ,   en  dus  bij  het  hooge  water,  nog 

tégenwoordig  door  den  vloed  overRroomd  word.  Dit  gefchied  egter  enkele  rei- 

zen in  een  jaar.  Loheia  ligt  op  150.  42/.  noordbreedte,  en  deszelfs  lengte  is  2 

üuren,  39'.  en  14".  ten  ooflen  van  Parijs.  Hier  is  de  noordlijkfle  haven  van 

het  gebied  des  Imams.  Zij  is  egter  fiegt ;   want  zelfs  de  kleine  fchépen ,   wel- 

ken dezelve  aandoen,  moeten  al  vrij  ver  van  de  Rad  het  anker  werpen ,   en  bij 

de  laagRe  ebb’  kunnen  kleine  geladene  booten  niet  eens  tot  vóór  de  Rad  komen. 

De  voornaamfle  handel  dezer  Rad  beftaat  in  koffij ,   welke  uit  de  naburige  berg- 

agtige  Rreeken  herwaard  gebragt,  in  een  gebouw  opgeflagen,  uit  de  doppen  ge- 

daan en  verkogt  word.  Deze  boonen  worden  juift  niet  voor  zo  goed  gehouden 

als  die,  welken  naar  Beit  el  faldh  gevoerd ,   en  te Mochha  ofHodeida  ingefcheept 

worden;  doch  zij  zijn  ook  een  weinig  minder  in  prijs,  en  het  vervoeren  naar 

Dsjidda  koR  niet  zo  veel,  wijl  de  weg  niet  zo  ver  is.  Men  vind  derhalven  ook 

kooplieden  uit  Kahira,  die  te  Loheia  wonen  en  die  voor  hunne  meeRers  of  vrien- 

den te  Dsjidda,  in  Egipte  en  Turkije,  koffij  kopen,  maar  er  komen  ook  jaar- 

lijks veele  Kahiraanen  herwaard ,   om  zelven  koffij  te  halen.  Daarenboven  wo- 
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nen  hier  wel  veertig  Banianen.  Doch  de  meeBen  dezer  Indiaanen  zijn  arme  hand- 
werkslieden ,   cf  bedienden  bij  hunne  geloofsgenooten. 

Loheia  is  met  geen  muur  omringd,  egter  is  de  flad  ook  niet  geheel  open» 

maar  heeft  aan  de  landzijde ,   omtrent  op  den  afftand  van  1 20  dubbelde  fchréden 

van  maïkanderen,  12  forens,  die  volkomen  gelijken  naar  de  oude  wagttorensin 

Duitfchland.  De  deuren  derzelven  zijn  ook  zo  hoog,  dat  men  zonder  ladder 

niet  in  dezelven  komen  kan.  De  foldaaten  in  de  turkfche  Béden  wonen  bij  de 

Doorten ,   of  zelfs  in  de  Bad ,   hier  te  Loheia  zag  ik  op  fchier  al  de  torens  eene 

wagt.  De  meeBen  van  hun  zaten  benéden  in  de  fchaduw,  eene  pijp  tabak  te 

roken  en  kifcher  (den  drank  van  debaBen  der  koffijboonen)  te  drinken  ,en  elks 

oplettendheid  wierd  gaande,  als  zij  mij  in  dezen  afgelegen’  oord  zagen.  Het 
zou  in  Turkije ,   en  nog  meer  in  Europa  gevaarlijk  geweeB  zijn ,   bij  zulke  om* 

Bandigheden  de  lijnen  en  hoeken  aantetékenen;  doch  bij  de  Arabiers  had  ik 
dienaangaande  niets  te  wdzen.  Op  twee  plaatzen  verzogt  mij  zelfs  de  Officier, 

dat  ik  hij  hem  zou  gaan  zitten ,   en  hetgeen  zij  hadden  om  mij  te  kunnen  aan- 

bieden1, voor  lief  te  némen.  Zij  ondervraagden  naar  der  Europeëren  wijze  van 
veBingwerken  aanteleggen  en  oorlog  te  voeren  enz.  Als  zij  nu  alles,  wat  ik 
hun  van  Europa  verhaalde,  met  verwonde  in g   aanhoorden,  toonde  ik  hun  ook 

de  uitvinding  der  Europeëren  om  zonder  inkt  (met  een  pootlood)  te  fchrijven, 
en  tékende  de  lijnen  en  hoeken  vóór  hunne  oogen,  zonder  dat  zij  er  denminBeii 
argwaan  uit  opvatteden ,   zelfs  riepen  zij  hunne  makkers  van  de  naaBe  torens 
om  hun  ook  de  merkwaerdige  zaaken,  welken  zij  gezien  hadden,  aantetonen- 

Dus  maakte  ik  de  grondtékening  der  Bad  en  der  omliggende  Breeken  van  Lo- 

heia ,   als  op  de  LX.  tafel.  Het  gezigt  dezer  Bad  ziet  men  op  de  LXI.  plaat. 
De  meeBen  der  gemelde  torens  zijn  alleen  gebouwd  tot  verdédiging  met  hand- 

geweer.  De  toren ,   met  2   getékend,  en  dien  de  Emir  fariicin  deed  bouwen» 

was  ook  voor  kanonnen  ingerigt.  Bij  den  toren  5   is  een  gebouw ,   in  ’t  welk 
eenige  kanonnen  bewaard  worden :   en  vóór  de  torens  4   en  5   is  eene  gragt  in  de 
rots  uitgehouwen.  Deze  veBingwerken  zijn  zo  zwak,  dat  zelfs  de  Arabiers  van 
ïïtifchid  u   Bekil  voor  eenige  jaaren  tusfehen  dezelven  doordrongen  en  de  Bad  in 

den  brand  Baken.  Het  fchijnt  ook  dat  de  inwoners  zig  er  niet  zeer  op  verlaten ; 
want  wij  hoorden  in  de  volgende  maand  Maij  te  Mochha,  dat,  als  er  maar  ee- 

nige 
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hige  honderd  man  van  Hafchid  u   Bekil  naar  Tehama  gekomen,  en  tot  Mor 

voortgerukt  waren,  een  groot  gedeelte  van  de  inwoners  der  Ra
d  uit  dien  hoof- 

de met  hunne  koftbaarheden  reeds  naar  het  kleine  eiland  Ormiik  de  wiik 
 geno- 

men hadden.  Veele  lieden  uit  Beit  el  fakih  gingen  ook  al  naar 
 de  haven  van 

Hodeida,  om  des  te  vaerdiger  op  een  eiland  te  kunnen  ko
men,  ingeval  de  vijand 

Verder  voortrukte.  Doch  hij  toog  deze  reis  terug,  zod. a 
  de  Emu  FARHaNhem 

met  zijne  foldaaten  tégentrok  (*)■ 

Veele  huizen  te  Loheia  zijn  wel  van  Reenen  gebouwd
 ,   doch  de  meeften  zijn 

van  de  figuur  I.  op  de  eerfte  tafel  der  befch  rij  ving  van  Arabië,  na
amlijk  zo  als 

de  gemeene  huizen  in  gantfch  Tehama.  Zulk  een  huis  koR  niet  veel.  H
et  ge- 

raamte is  van  geheel  dun  hout,  zo  als  het  van  boomen  of  ftruiken  afgeh
ouwen 

is.  De  wanden  zijn  van  leemaarde,  die  met  koemift  gemengd  is,  befm
eerd,  en 

van  binnen  met  kalk  overfiréken.  Het  dak  is  van  eene  foort  van  gras ,   welk 

men  in  deze  ftreeken  zeer  ménigvuldig  vind.  VenReröpemngcn.  vind  men 
 zeer 

Zelden,  en  wanneer  men  aan  zulk  een  huis  eene  deur  heeft,  zo 
 is  ze  flegtsmet 

eene  ftroomat  bekleed.  Rondom  in  zulk  eene  hut  ftaan  be
dftéden ,   •   of  veeleer 

lange  Roeien  (Sertrs)  van  de  figuur  G.  op  de  eerRe  tafel  in  
de  befchrijving  van 

Arabië.  Dezen  zijn  alleen  met  banden  van  Rroo  omwonden ,   en  men  zit  en 

flaaot  er  zeer  gemaklijk  op,  voornaamlijk  wijl  do  grond  in  Tehama 
 enkel  zand , 

of  wégens  de  groote  droogte,  Rof  is,  en  het  dus  zeer  onaangen
aam  zijn  zou, 

indien  men  zig  op  denzelven  neerleggen  moeR.  Zulk  een  huis  he
eft  zelden  ver- 

fcheidene  afdelingen.  Wanneer  iemand  eene  groote  hui
shouding,  en  ook  veel 

Vee  heeft,  zo  bouwt  hij  verfcheiden  van  die 
 hutten,  en  om  dezelveneene  hoo- 

ge  fchutting.  Om  die  réden  beflaan  de  huizen  
veel  plaats ,   en  men  kan  derhalven 

eene  Rad  in  Tehama  niet  rékenen  zo  veele  i
nwoners  te  bevatten  als  eene  euro- 

pifebe 

(*)  Verklaring  der  getallen  op  de  
LX.  tafel : 

van  i   ia  wagttorens  bulten  de  Had.  13  De  woning  van  den  Gouverneur  en  het  tol
huis, 

en  bij  .-leze! ven  twee  t.-rens.  14  Het  huis,  waarde  kofflj  opgeflagen 
,   gezuiverd  en  verkogt  word. 

IS  De  moské  boven  het  graf  van  de  Sckch  sa  let  ,   daar  de  Gou
verneur  alle  vrijdagen  zijn  gebed 

doet.  I6  Begraafplaats.  17  Kalkbranderijen.  18  De  weg  naar  Beit  
el  fakih.  19  Weg  naar  de 

kton  ïtite. 
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pifche  of  turkfche  Rad,  die  naar  de  grondtékcniug  van  dezelfde  grootte  is. 

Buiten  de  Rad  zijn  verfcheidene  kalkbranderijen,  waartoe  men  ten  tijde  der 

ebbe  groote  coraalfteenen  uit  de  zee  haalt.  Men  flaatze  in  Rukken  en  brandt 

in  het  open  veld ,   zonder  daartoe  ovens  te  maken.  Binnen  in  deze  in  Rukken 

geflagene  kalk -of  coraalReenen  zagen  wij  veele  langwerpige  fchelpviUchen» 

die  allen  nog  lévende  waren.  Men  vind  in  den  arabifchen  zeeboezem  in  ’£ 
algemeen  veele  fchoone  viflchen  en  fchelpviflchen.  De  booten  der  vifiers  alhier 

zijn  reeds  in  de  befchrijving  van  Arabic,  bladz.  204,  befchréven. 

Het  water  te  Loheia  is  flegt.  De  gemeene  man  drinkt  het  water  uit  het  dal 

en  de  bron  Naamiïn ,   welke  plaats  \   mijl  O.  ten  Z.  van  de  Rad  af  ligt.  Dat  ui£ 

eene  andere  bron  Kdndi ,   2^  mijl  ten  Z.  O.  ten  O.  f   O. ,   is  béter,  en  het  beft*3 

drinkwater,  dat  men  te  Loheia  heeft,  word  van  Ftitc  N.  O.  ten  N.  2§  mijl  ver 

gehaald.  Voertuig  en  tonnen  heeft  men  hier  zo  min  als  in  Egipte ,   maar  al  het 

drinkwater  word  op  ézels  en  kameelen  naar  de  Rad  gebragt.  Doch  niet  in  gei- 

tenvellen ,   gelijk  te  Sués ,   of  in  zulke  groote  léderen  zakken  gelijk  te  Kahira  en 

in  Turkije  gebruiklijk  zijn,  maar  in  fleenen  eivormige  vaten,  van  dewelken  er 

verfcheiden’  aan  elke  zijde  van  den  kameel  gehangen  worden ,   gelijk  op  de  XVI* 

plaat  der  befchrijvinge  van  Arabië  afgebeeld  is.  1 f   Mijl  O.  ten  Z.  van  Loheia 

is  een  kleine  berg  Kófcha  ,   uitwelken  veel  Reenzout  gehouwen  word. 
De  arbeid  gefchied  aldaar  bij  het  dagligt ,   en  dus  heeft  men  niet  veel  moeite  olfl 

het  te  verkrijgen. 

Naardien  wij  te  Loheia  eene  menigte  natuurlijke  zeldzaamheden  verzameld 

hadden ,   en  het  te  koRbaar  en  bezwaarlijk  zou  geweeR  zijn ,   dezelven  te  land 

met  ons  te  némen ,   zo  zonden  wij  dezelven ,   als  ook  al  hetgeen ,   dat  wij  van 

ons  reistuig  op  de  reis  te  land  niet  nodig  hadden ,   te  zee  naar  Mochha.  De  F' 

mir  FARiiftN  begeleidde  het  met  eenen  brief  aan  den  Dóla  dier  plaats ,   en  verzogt 

hem,  dat  hij  onze  kiften  tot  op  onze  aankomft  op  het  tolhuis  wilde  laten ftaao- 

Nadat  wij  nu  ook  zo  veele  berigten  van  deze  ftreek  van  Arabië  bekomen  had- 

den ,   als  wij  naar  onze  omftandigheden  maar  verlangen  konden ,   wenfchten  'v'Jj 

ook  naar  eene  andere  Rad  van  dit  koningrijk  te  kunnen  gaan.  Wij  vonden  een 

zeer  goed  voorwendzel  daartoe,  daar  wij  hoorden,  dat  in  het  midden  van  Fe- 

bruari] een  engelfch  fchip  uit  Indië  te  Mochha  aangekomen  was.  Wij  gaven  on- 

zen vriend  den  Emir  FAiu-iaN  ons  voornémen  te  kennen  5   dat  wij  naar  Bcit  el  f3' 
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kih  gaan,  aldaar  wat  uitruften ,   en  zo  onzen  weg  verder  naar 
 Mochha  némen 

Wilden  Hij  vraagde,  wat  ons  te
  Loheia  onvergenoegd  kon  doen  

zijn?  en  ver- 

zekerde dat  geen  van  de  Gouverneurs  in  het
  gantfche  gebied  van  zijnen  mees- 

ter er  ’zig  zo  zeer  aan  zou  laten  gelégen 
 zijn  om  ons  te  dienen ,   als  hij ,   en 

Her'ïn  had  hij  volkomen  gelijk. 
 Naderhand  waren  zulke  Gouvern

eurs  onzebes- 

te  vrienden,  die  zig  in  ’t  geheel 
 niet  met  ons  bemoeiden.  Hij  w

ift voorzeker, 

dat  er  geen  fchip  voor  de  maand 
 Junij  weer  naar  Indië  terug  zo

u  gaan,  en  ver- 

zogt  dus,  dat  wij  tot  op  dien  ti
jd  bij  hem  wilden  blijven.  Dewij

l  wij  egter  voor- 

gaven, dat  wij  noodzaaklek  met  onze  lan
dslieden  (alle  Europeërs  zijn  indez

e 

afgelegene  geweften  landslieden)  m
oeften  fpréken,  bewilligde  hij  o

ok  in  ons 

begeren ,   en  wij  huurden  aanftonds  daa
rop  kameelen  en  ézels ,   om  ons  en  het 

onze  naar  Beit  el  faklh  te  voeren.  , 

Toen  wij  van  onzen  vriend,  den  Emi
r  FARHaN,  affcheid  wilden  nemen  , 

konden  wij  niet  toegelaten  worden ,   doordien  hij  zig  dien  dag  een  weinig  onpa
s- 

liik  bevond  Wij  lieten  hem  de  oorzaa
k  van  ons  bezoek  wéten  ,   en  dat  wij  o

n- 

feilbaar den  volgenden  dag  naar  Beit  el  fakfli  m
oeften  vertrekken.  Hij  liet  ons 

verzoeken  maar  nog  één’  of  twee  dag
en  te  Loheia  te  blijven.  Doch ,   dewijl  wij 

hiertoe  niet  wilden  overgaan,  vermids 
 reeds  alles  tot  ons  vertrek  in  pree  ïei

 

was  liet  hij  ons  nog  des  avonds  laat  tot
  zijueni  komen.  Iüi  had  bij  onze  aan- 

komft  te  Loheia  verzogt,  dat  ik  hem
,  zo  lang  als  wij  in  deze  ftad  zouden 

 blij- 

ven een’  engelfchen  verrekijker  op  vier 
 voeten  wilde  lénen.  Dezen  wilde 

 ik 

geenzins  weêr  terug  eifchen,  
wijl  ieder  Mohammedaan  in  ee

ne  andere  plaats 

Lds  zou  geloofd  hebben,  dat 
 ifc  hem  dien  gefchonken  hadde; 

 maar  Emir  far- 

2   j,ad  hem  benevens  een  link  zijden  tlof  en  een  goed  aantal  roomlch  keizer- 
liik(.  fpéciedaalders  (de  gewoone  

grove  zilvemmnt  m   Yemcn)  voo
r  zig  liggen. 

Nadathij  ons  nu  afgevmgd  had,
  of  wij  nog  vafflijk  befloten  had

den  den  volgen- 

den  ckw  te  vertrekken,  en  tot  den  
aanwézenden  Arabieren  in  fcherts  geze

gd 

lnd  •   dat  het  ons  te  Loheia  niet  behagen 
 moeft ,   nademaal  wij  hen  zo  ras  weêr 

wilden  verlaten  enz.  zo  wilde  hij  mij  den  
verrekijker  weêr  te  hand  ftellen.  Doch 

dewijl  ik  daarop  drong,  dat  hij  dien  vo
or  zig  behouden  zoude ,   verzékerde  hij, 

na  eenige  beleefde  pïigtplégingen ,   dat  hem  dit  een  aangenaam  gefchen
k  was. 

Hierop  gaf  hij  onzen  Artz  het  ftuk
  zijden  ftofen  daarënboven  20  fpéc

iedaal- 

ders,  welk  deze  oordeelde  te  mogen  
aannémen,  dewijl  hij  hem  verfcheidene 

R   r   Artze- 
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Artzenijën  had  gegeven.  Vervolgens  wilde  hij  ons  eenen  hoop  fpéciedaalders 
géven,  om  er  de  kameelen  en  ézels  méde  te  betalen,  doch  wij  ontfchuldigden 
ons ,   dat  wij  dit  niet  konden  aannémen ,   alzo  wij  niet  naar  Arabië  waren  geko- 

men, om  op  kollen  der  inwoner  en  te  léven.  Dewijl  wij  nog  door  het  gantfche 
gebied  des  Imams  voornémens  waren  te  reizen ,   vreesden  wij ,   dat  de  Gouver- 

neurs van  andere  ampten,  die  miflehien  niet  zo  mild  waren  als  de  Emir  FARHax, 
ons  niet  zo  behulpzaam  zouden  zijn,  wanneer  zij  réden  hadden  te  denken,  dat 
wij  gefchenken  van  hun  verwagtten.  Dit  kwam  den  Arabieren  zeer  vreemd 
voor.  Veele  reizende  Turken,  welken  naar  Loheia  waren  gekomen,  hadden 
niet  alleen  reisgeld,  maar  ook  zelfs  onderhoud  begeerd.  Dewijl  onze  europi- 
fche  bedienden,  welke  een  paerd  van  den  Gouverneur genézen  had,  niettégen- 
woordig  was,  zond  hij  denzelven  10  fpéciedaalders  daarvoor.  Deze  had  in  ’t 
geheel  geen  réden  om  dat  geld  weer  terug  te  zenden. 

Nademaal  de  Emir  onzen  Artz  en  onzen  bediende  tégen  onze  gedagten  be- 
giftigd had,  en  wij  geen  Arabier  verpligt  wilden  blijven,  wierd  er  van  het  ge- 

zelfchap  bcfloteii ,   hem  een  zakhorologie  tot  een  tégengefchenk  te  géven.  Dit 
was  den  Emn  ook  een  aangenaam  fluk,  hoewel  hij  veel  verfchoningen  maakte, 
dat  hij  dergclijkcn  van  ïeizigers  niet  kon  aannémen.  Onze  beleefdheid  jégens  den 
goeden  farhên  verwekte  ons  ^u^uand  verdrietlijkheden.  Het  wierd  overal 
rugtbanr  dat  wij  jégens  hem  zo  mild  waren  geweeft,  en  de  Gouverneurs  in 
eemge  andere  Heden  hielden  zig  uit  dien  hoofde  geregtigd,  gefchenken  van  ons 
te  verwagten  voor  en  aleer  zij  ons  nog  den  geringflen  dienfl  bewezen  hadden 
De  Emir  farhSn  had  nooit  een  zakhorologie  gehad,  en  vvift  er  ook  niet  meé 
omtegaan.  Doch  onder  de  vreemdelingen,  die  hem  bezogten,  was  een  kahi- 
rafch  koopman,  die  weleer  zelve  een  horologie  in  bezit  had  gehad,  en  deze  be- 

loofde, het  alle  dagen  optewinden.  Anders  zou  het  hem  van  weinig  nut  geweeft zijn. 

Onder  de  Arabiers,  welken  ons  in  deze  Had  het  meefl  bezogten,  bevonden 
zig  twee  arme  geleerden,  van  dewelken  ik  veele  aardrijkskundige  en  anderena- 
ngten  kreeg ,   die  ik  reeds  in  de  befchrijving  van  Arabië  médegedeeld  heb.  Het zal  derhalven  niet  nodig  zijn ,   dezelven  hier  te  herhalen. 

reis 
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In  de  provincie  Yemen  reilt  men  gemeenlijk  op  ézels.  Niet ,   omdat  het  den 
Chriftenen  daar,  zo  als  te  Kahira,  verboden  is,  te  paerd  te  rijden,  maar 

omdat  men  in  dit  land  niet  zo  ligt  huurpaerden  vind ,   als  in  Turkije ,   en  omdat 

de  ézels,  waarvan  men  zig  in  de  oofterfche  Réden  en  op  reis  bedient,  van  e
en 

bijzonderen  aart  zijn,  naamlijk  groot  en  moedig,  en  ook  zeer  gemaklijk  gaan. 

Zulk  een  matig  goede  ézel  gaat  zo  fterk,  dat  een  menfch,  die  hem  volgen
  wil, 

in  een  half  uur  1750  dubbelde  fchréden  doen  moet,  en  zij  hou
den  eenen  tame- 

lijk gelijken  tred.  Dit  modi  ik  ten  eerften  onderzoeken ,   indien  ik  aanmerkin- 

gen tot  eene  verbéterde  kaait  van  Yemen  wilde  verzamelen.  Als  mij  eerft  da 

rasheid  bekend  was ,   met  welke  wij  reisden  ,   dan  behoefde  ik  maar  den  tijd  op- 

temerken ,   welken  wij  van  de  eene  plaats  tot  de  andere  toebragten ,   en  dezen  na- 

derhand in  dubbelde  fchréden  en  mijlen  te  brengen,  om  den  afftand  der  plaatzen 

te  bepalen  (*)•  Om  de  ftrekldng  van  den  weg  te  vinden,  had  ik,  zo  als  op  de 

reis  naar  den  berg  Sinaï ,   flegte  een  ynVcompas.  Met  zulk  een  klein  werktuig 

kan  men  de  hoeken  juift  niet  nauwkeurig  méten,  doch  men  kan  de  waarnemin- 

gen op  eenen  ézel  béter  en  ongemerkter  maken ,   en  meermaalen  herhalen ,   dan 

op  een’  poftwagen.  Ik  nam  gedurende  mijne  geheele  reis  ook
  zo  dikwils  de 

poolshoogte,  als  ik  er  gelégenheid  toe  vond,  of  als  ik  het  nod
ig  oordeelde.  Als 

ik  eene  reis  van  eenige  dagen  afgelegd  had,  bragt  ik  mijne  berekening  aanfton
ds 

op 

(*)  Wiil  ik  bladz.  219.  de  {helheid  der  kameelen  uit  de  ftreek  van  den  berg  Sinaï  opgegévea 

heb,  zal  het  zommigen  lézeren  miffehien  ook  niet  overtollig  fchijnen,  wanneer  ik  den  gang  der 

kameelen  in  Yemen  aanmerke,  hoewel  wij  hier  maar  zelden  naait  kameelen  gereisd  zijn.  Wij 

hadden  in  onze  kleine  kafle  Ckaravane)  groote  en  kleine  kameelen,  om  ons  goed  te  dragen.  De 

eerften  maakten  naar  mijn  fecundenüurwerk  in  twee  minuuten  6 5,  en  de  laatften  75  dubbelde 

fchréden,  naamlijk  de  grooten  verzetteden  in  een  halfuur  éénen  voet  975  maal  voorwaard,  daar  de 

kleinen  in  denzelfden  tijd  deze  bewéging  1050  maal  déden.  Een  perfoon  die  er  naait  ging,  deed 

in  twee  minuuten  100,  of  in  een  half  uur  1500  dubbelde  fchréden. 

Rr  2 

\ 

1 
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op  het  papier,  en  verbéterde  mijne  reisroute  door  waargenomene  poolshoog- 
ten, en  door  de  afwijking  der  compasnaalde.  De  laatfle  is  te  Beit  el  fakfh ,   en 

dus  in  het  gantfche  gebied  des  Imams,  omtrent  ik  50'.  weftlijk  (*).  Ik  bragt 
vervolgens  al  mijne  kleine  reizen,  die  ik  in  Yemen  gedaan  had,  te  zamen,  vulde 
de  ledige  plaatzen  met  de  naamen  van  die  Héden  en  dorpen,  die  ik  zelve  wel  niet 

gezien,  doch  daarvan  ik  egter  geloofwaerdige  berigten  bekomen  had,  en  op 
die  wijz  eis  mijne  reiskaart  te  voorfchijn  gekomen ,   welke  ik  bij  dit  boekdeel 
heb  laten  voegen. 

Men  kan  dus  wel  niet  verwagten,  dat  mijne  reiskaart  van  Yemen  zo  nauw- 
keurig zal  zijn  als  diegeenen ,   welken  hier  en  daar  van  europifche  landen  vol- 

gens de  nauwkeurigfle  Herren -en  meetkundige  mé  tin  gen  ontworpen  zijn.  Maar 
men  zal  egter  ontdekken,  dat  ik  geen  moeite  gefpaard  heb,  om  zo  veele  aard- 

rijkskundige narigten  te  verzamelen  als  het  mogelijk  was  te  bekomen,  en  mijne 
reizen  zo  interigten ,   dat  ik  de  ligging  der  voornaame  plaatzen  in  het  gebied  des 
Imams  zelve  kon  bepalen.  Het  zal  zommigen  mijner  lézeren,  mogelijk,  vervé- 

len ,   zo  veele  onbekende  naamen  van  kleine  plaatzen  te  lézen.  Maar ,   aange- 
zien Arabië  ons  nog  zo  weinig  bekend  is ,   heb  ik  het  voor  nodig  geoordeeld 

niet  alleen  al  de  dorpen ,   maar  ook  al  de  koffijhutten ,   welken  bijzonder  aan  den 

WeS  hggen ,   optemerken.  De  lant-U-pn  ïiofebcu  iraare  naamen  gemeenlijk  van  zo 
naböliggondc  dorp™,  dat  da  eigenaar  „iet  dan  bij  dag  in  dezelra,,  endesnagts 
bij  zijn  huisgezin  ra  het  dorp  is.  Men  kan  thans  met  meerei  zekerheid  aangaan- 
de  de  bevolking  van  dit  gedeelte  van  Arabië  een  befluit  maken,  dan  wanneer  ik 

gelijk  andeie  teizigers  j   enkel  die  plaatzen  had  aangetekend  3   waar  wij  uitgeruH hebben. 

Dewijl  men  in  Tehama  met  niet  minder  veiligheid  reifl,  dan  in  Europa,  be- 
hoefden wij  hier  bij  ons  vertrek  geen  groote  karavane  aftewagten,  maar,  daar 

wij  den  2o^n  Februari)  i763  tot  ons  vertrek  van  Loheia  bepaald  hadden,  zo 
zonden  wij  op  dien  dag  de  kameelen  met  ons  reistuig,  en  twee  van  onze  bedien- 

den, die  er  op  zouden  agtgéven,  vooraf.  Wij  zelven  volgden  eenige  uuren 
daarna  op  ézels.  Wij  réden  door  eenen  dorren  en  woeflen  oord  om  den  zee- 

boe.- 

(*)  Befchrijving  van  Arabië ,   bladz.  407 
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boezem,  die  hier  tamelijk  ver  landwaard  infehiet,  en  ruftten  bij  cene  koffi
jhut 

digt  bij  een  dorp  Okêm.  Dit  dorp  ligt  in  eene  regte  lijn  omtrent  
2   duitfche  mij- 

len ten  Z.  O.  ten  Z.  van  Loheia,  doch  niet  ver  van  de  zee  af,  en  heeft  geen 

Varfch  water  digtbij. 

Het  woord  koffijhut,  of  gelijk  de  Arabiers  zeggen,  Mokeija,  zal  op  deze 

reis  dikwils  voorkomen.  Opdat  degeenen ,   welken  nooit  in  Yemen  geweeft  zijn, 

niet  zouden  denken,  dat  men  in  een  arabifch  koffijhuis  al  zo  wél  
onthaald  wor- 

de als  in  een  europifch ,   zo  moet  ik  vooraf  aanmerken  ,   dat  zulk  eene  arabifche 

herberg  niet  béter  gebouwd  is ,   en  dat  men  in  dezelve  niet  meer  huisraad  
vind, 

dan  in  de  flegtfte  huizen  te  Loheia.  Men  vind  in  dezelven  zomtijds  niet  ééns 

eenen  ferir.  Men  krijgt  in  deze  koffijhuizen  niets  dan  kdhhwe ,   of  eigenlijk  ki- 

fcher,  dat  is  den  drank  van  koffij baden,  in  grove  potaarden  koppe
n.  Aanzien- 

lijke Arabiers,  die  niet  gewend  zijn  uit  zulke  koppen  te  drinken,  némen  hunne 

eigene  flegte  chinéfche  koppen  méde  op  reis.  V arfch  water  kan  men  in 
 deze 

hutte  gemeenlijk  omniet  bekomen.  Andere  ververfchingen  vind  men  
er  niet. 

Van  Okêm  reisden  wij  dien  dag  omtrent  nog  4   mijlen  ten  Z.  O.  tot  aan  het 

dorp  Dsjdlie ,   alwaar  wij  eerft  te  middennagt  aankwamen.  
Hier  was  het  water 

ook  zeer  liegt.  Wij  hadden  dezen  dag  dus  6   duitfche  mijlen  afgeiegd. 

Den  2iftcn  Februarij  ging  onze  w   cg  naar  het  Z.  O.  ten  Z.  Wij  trokken  eerft 

tot  aan  een  klein  dorp,  Ham jdn ,   i|  mijl.  Vanhier  naar  Sdbea ,   \   mijl,  en  ver- 

der tot  Meneyre ,   |   mijl.  Het  laatfte  dorp  is  tamelijk  groot  en  heeft  eene  fraije 

moské,  insgelijks  eene  Mdnfale,  dat  is  een  huis  
waar  reizigers  zékere  da- 

gen omniet  onderhouden  worden,  indien  zij  volgens  de  gewoont
e  des  lands  zig 

te  vréde  willen  houden,  naamlijk  met  een’  gewoonen  langen
  zétcl  (Serirj  in 

«ene  gemeen fchaplijke  groote  hut,  met  kiïcher,  warm  brood
  van  durra  (eene 

foort  van  gierft)  en  kameelmelk  of  boter.  Men  kan  zig  gemakl
ijk  voorftellen, 

dat  het  in  zulk  eene  manfale  nooit  aan  reizigers  ontbreekt.  Maar,  wi
erd  deze 

gaft  vrijheid  in  Europa  in  gebruik  gebragt,  dan  zou  het  getal  der  gaftenwa
arfebijn- 

lijk  noff  veel  grooter  zijn ,   vooral  indien  de  vrije  herbergen  niet  verder  van  ma
lkan- 

ren  afgelegen  waren,  dan  in  T ehama.  Zodra  de  huiswaerd  van  onze  manfale  hoor
de, 

dat  hij  europifche  gaften  gekrégen  had,  kwam  hij  zelve ,   omtezien  of  zijne  bedien- 

den ons  wél  onthaalden ,   en  hij  zou  zéker  een  fchaap  hebben  doen  Aagten ,   indien  de 

tijd  ons  toegelaten  had  langer  te  blijven.  Hij  liettarwen  brood  bakken,  welkan
- 

Rr  3   d   er  s 
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dera  zelden  in  de  dorpen  te  bekomen  is,  en  de  bedienden  bragten  ons  ook  koe- 
melk,  toen  zij  merkten  dat  wij  nog  niet  gewend  waren  kameelmelk  te  éten.  De 
laatfte  word  wel  voor  verkoelend,  en  in  deze  heete  geweften  voor  gezond  ge- 
houden;  maar  zij  is  zo  taai  aan  malkanderen  hangende,  dat,  wanneer  men  er 
eenen  vinger  m   doopt  en  dien  weer  om  hoog  haalt,  de  melk  als  een  draad  aan 
denzelven  blijft  hangen ,   en  wij  waren  toen  nog  te  lekker  om  dergelijke  te  éten. 
Onze  arabifche  bedienden  meenden ,   dat  de  meefter  van  de  manfale  het  kwalijk 
némen  zou,  indien  wij  hem  aanboden  te  betalen.  Doch  een  klein gefchenk zou 
veelligt  niet  onaangenaam  geweeft  zijn,  gelijk  ik  naderhaifd  bij  eene  dergelijke 
gelegenheid  bemerkte.  Wij  namen  van  dezen  onzen  beleefden  waerd  affeheid 
zonder  iets  te  betalen  en  zonder  dat  men  ons  iets  afvorderde.  Maar  de  bedien- 

de, welke  m   het  bijzijn  van  zijn’  heer  niet  eens  een  drinkgeld  durfde  aantené- 
men,  zeide  tot  onze  bedienden,  dat  hij  weêr  bij  ons  komen  zou ,   en  hij  haalde 
ook  zijn  gefchenk,  als  wij  reeds  op  den  weg,  en  zo  verwaren,  dat  zijn  meelter ons  niet  meer  zien  kon. 

De  berg  Koma  ligt  Z.  W.  ten  W.  van  Meneyre.  Een  groot  dorp  Sadie,  welk 
de  heer  forskül  op  eene  botanifche  reis  naar  het  dal  Surdüd  bezogt  heeft,  is niet  ver  van  hier  ooflwaard  (*). 

Van  Meneyre  gingen  wii  (fl**  Z.  o.  ten  Z.j)  i|  mijl  tot  Beit  el  fakih  el Temen.  E   makkjam,  waarvan  abÜLFeda  gewaagt,  ig  ̂    ver  ƒ 
thans  op  de  oude  vermaarde  moské  na,  welke  Emir  f arhSn  nog  onlangs  had 
doen  verbeteren ,   fchier  geheellijk  vervallen.  Verder  hadden  wij  nog  eene  hal- 

ve mijl  tot  Beit  cs  fchech,  en  van  daar  nog  eene  mijl  tot  Ddhhi,  daar  wij  ons 
nagtléger  namen.  Deze  onze  dagreis  was  dus  maar  van  4!  mijl. 

DdHHi  is  een  groot  dorp  met  eene  moské  en  het  graf  van  eenen  heilige;  er 
zijn  egter  maar  weinige  huizen  van  Been.  Buiten  het  dorp  is  eeneleertouwerij, en  eene  tegelbakkerij ,   waar  de  fteenen  en  potten,  niet  in  eenen  oven,  maar 
op  iet  vrije  veld  gebrand  worden.  Ook  zagen  wij  op  drieonderfcheideneplaatzen 

veele 

fe’teT*  hoXto '   “ 4   v*  opn“  ***  "*"*■ ik  ** 
bijreizen  me.  groene  ver»  ""  6   «*  "»*•  •   * 
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veele  groote  potten ,   in  dcwelken  indigo  bereid  wierd.  Deze  verw  is  in  Yeraen 

op  een’  laagen  prijs;  want  men  geeft  hier  10  man  of  25  roti  voor  eenen  fpécie- 

daalder ,   maar  zij  is  liegt.  Men  gebruikt  ook  in  Yemen  veel  indigo ;   want  de 

vrouwlieden  op  het  land  dragen  blauwe  hemden  en  broeken.  Hier ,   zo  wel  als 

te  Dsjalie ,   is  een  Onderdok  met  eenige  foldaaten ,   die  beiden  onder  den  Gou- 

verneur van  Loheia  haan.  Emir  farhun  had  ons  aan  hun  beiden  brieven  mede- 

gegeven ,   en  bevolen  dat  de  inwoners  ons  een  fchaap  zouden  brengen.  Wijl  wij 

eerft  laat  te  Dsjalie  aankwamen ,   wilden  wij  het  niet  aannémen :   doch  wij  hoor- 

den naderhand,  dat  een  bediende  van  Emir  FARiiaN,  welke  om  zijne  eigene  be- 

zigheid met  ons  reisde,  de  waerde  van  het  fchaap  met  den  dorpfchout  gedeeld 

had.  Als  wij  dus  zagen  dat  de  boeren  évenwel  moeiten  betalen ,   namen  wij  te 

Dahhi  alles  aan  wat  zij  ons  volgens  bevel  aan  hunnen  Gouverneur  te  Loheia, 

Verfchuldigd  waren  te  géven. 

Wij  bléven  hier  nog  denaz^en  Febr.,  en  ik  had  daardoor  gelégenheid  de  pools- 

hoogte van  Dahhi  te  bepalen.  Dezelve  is  1 5°.  13'.  De  weg  van  Loheia  naar 

Sana  gaat  door  dit  dorp. 

De  kortlte  weg  van  Dahhi  naar  Beit  el  fakih  gaat  over  Mardua.  Doch  de- 

wijl men  op  dien  weg  maar  zelden  water,  en  haalt  geen  dorpen  vind,  zo  reis- 

den wij  den  23ften  Febr.  van  D   alibi  \   mijl  door  een  klein  bofch  tot  aan  eene 

koffijhut  Saband.  Hier  is  de  grensfeheiding  tuilchen  de  ampten  Loheia  en  Beit 

el  fakih.  Naderhand  gingen  wij  2   mijlen  tot  aan  eeneltreek,  waar  verfcheidene 

dorpen  verfpreid  liggen ,   en  die  allen ,   door  derzelvcr  inwoners ,   Boni  AJif  ge- 

noemd worden.  Onder  weg  waren  twee  gegravene  putten,  en,  op  den  afltand 

Van  \   mijl  van  den  weg  af,  was  een  dorp  Schirdsjdn  agter  boflehen.  £   Eener 

mij  ie  verder  was  Dsir  el  chalil  ten  wetten  van  den  weg,  en  nog  ij  mijl  verder 

Deir  el  affeh.  Hier  en  daar  waren  ook  gegravene  putten. 

Tot  hiertoe  was  de  weg  naar  het  Z.  O.  gegaan ;   maar  van  hier  gingen  wij 

Z.  ten  O.  5   mijl  tot  W ■. 'adi  Schab  el  hadsjar ,   een  dal  welk  gedurende  den  régen- 
tijd  zijn  water  van  den  berg  Burra  bekomt.  Ten  noorden  van  Burra  is  een  an- 

der gebergte  Hofdfch  dat  zig,  naar  men  zegt,  tl)t  Sana  uitftrekt.  Van  Schab  el 

hadsjar  gaat  de  weg  verder  Z.  ten  O.  |   mijl  tot  bij  eene  bron  digt  bij  een  dorp, 

Welks  naam  ik  niet  aangetekend  heb.  Bij  al  de  bronnen  in  Tehama  ziet  men 

eene  hellende  vlakte,  op  welke  menfehen,  offen  of  ézels  fchuin  neergaan,  om het 

I 
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het  water  in  groote  léderen  zakken  te  gemaklijker  over  eene  rol  naar  boven  te 

trekken  (*).  Deze  bronnen  zijn  allen  zeer  diep.  De  lengte  der  vlakte ,   of  van 

het  touw,  bij  hetwelk  het  water  uit  deze  bronnen  naar  boven  getrokken  word , 

en  dus  ook  de  diepte  derzelven,  was  34  dubbelde  fchrcden  of  160  tot  170  voet. 

Van  deze  bronnen  gingen  wij  door  Schab  Defin ,   een  dal ,   dat  alleen  in  den  re- 

gentijd water  heeft,  bij  hetwelk  aan  de  ooftzijde  van  den  weg,  omtrent  eene 

halve  mijl  ver,  een  tamelijk  groot  dorp  Medhiar  ligt.  |   Mijl  van  de  voorge- 

melde bronnen  zagen  wij  een  klein  dorp  Defin ,   en  van  hier  is  er  nog  l   mijl  tot 

bij  het  dorp  Ghannemie,  welk  digt  aan  het  gebergte  op  de  poolshoogte  van  140. 

58'.  ligt,  en  omtrent  zo  groot  is  als  Dahhi.  Men  vind  er  egter  geen fteenen ge- 

bouwen bchalven  twee  moskeen.  Zelfs  de  Onderdöla ,   welke  onder  den  Gouver- 

neur van  Beit  el  fakih  Haat ,   woont  in  een  gebouw,  zo  als  in  Tehama  de  ge- 

meene  gebouwen  zijn.  Onze  dagreis  was  toen  van  5*  mijl. 

Den  24ften  Febr.  gingen  wij  van  Ghannemie  i*  mijl  Z.  ten  W.  tot  aan  een 

groot  dorp  Kataja.  Hier  zagen  wij  eene  manfale,  of  vrije  herberg  voor  reizi- 

gers, doch  wij  hielden  ons  in  ’t  geheel  niet  op.  Het  overige  van  den  dag  gin- 

gen wij  omtrent  zuidwaard ,   dan  ras  dan  langzaam ,   zodat  ik  de  lengte  van  onzen 

weg  uit  den  tijd,  welken  wij  op  denzelven  befteedden,  niet  nauwkeurig  kon  be- 

palen. Bij  eenen  hoogen  berg ,   aan  dc  uuttzijcle  van  den  weg ,   zagen  wij  ver- 

fcheidene  dorpen,  die  allen,  Cveeffigt  naar  een’  zékeren  Ham  of  eene  familie  van 

Arabiers)  SchMra  genoemd  worden.  Hierna  kwamen  wij  aan  Wadi  Sehdm , 

welk  ook,  zo  als  al  de  andere  dalen  in  Tehama,  alleen  in  den  regentijd  water 

heeft.  Op  de  helft  van  den  weg  tuffehen  Ghannemie  en  Beit  el  faki'h  is  een 

ander  groot  dal  El  helle ,   en  daarbij  een  klein  dorp  van  denzelfden  naam.  Na- 

derhand kwamen  wij  aan  het  dorp  Et  tdamdni ,   en  zagen  ook  van  verre  verfchei- 

dene  andere  dorpen.  Eindelijk  légerden  wij  een  half  uur  na  middennagt  in  eene 

koffijhut ,   waar  wij  niets  merkwaerdigs  vonden ,   dan  een’  jong’  perfoon ,   die  aan 
elke  hand  6   vingers ,   en  aan  eiken  voet  6   teenen  had. 

Den  25ften  Febr,  hadden  wij  nog  maar  ééne  mijl  tot  Beit  el  faki'h.  Wij  kwa- 

men 

(*)  Befchrijving  van  Arabic, XV.  tafel,  B, 
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men  des  voormiddags  zeer  vroeg  aan  deze  ftad,  en
  bragten  ons  goed  aanftonds 

op  het  tolhuis;  doch  het  kon  niet  eer  geopend  wo
rden  dan  tégen  den  middag, 

wanneer  de  Dóla  zelve  verwagt  wierd.  Wij  behan
digden  ondertuffchen  eenen 

brief  van  müchsen  el  mekauisch  te  Loheia,  aa
n  ambar  seif,  eenen  der  aan- 

zienlijke kooplieden  in  deze  ftad,  welke  ons  met  de  gr
ootfte  beleefdheid  ont- 

Vong,  en  niet  alleen  ons  goed  van  het  tolhuis  
naar  een  huis,  welk  hij  aanftonds 

voor  ons  huurde ,   deed  brengen ,   maar  ook  ons  allen ,   alzo  wij  nog  niet  op  ons 

ftel  waren,  des  middags  bij  hem  ten  éten 
 verzogt. 

De  ftad  Bcit  cl  fakih  is  de  verblijfplaats  van  eenen  Do
la,  of  Gouverneur  van 

een  groot  ampt ,   en  ligt  op  1 4°. 31'.  poolshoogte.  Men  vind  hier  een  kl
ein  kafteel, 

welk  men  in  dit  land,  waar  de  légers  geen  grof  gefchut  bij 
 zig  voeren,  fterk 

noemt,  doch  dat  anders  van  geen  groot  belang  is.
  De  ftad  is  open,  en  zeer 

ruim  gebouwd.  Vecle  huizen  zijn  wel  van  fteenen,  en 
 men  is  er  fteeds  meer  opuit 

om  duurzaam  te  bouwen,  maar  de  meeften  zijn  naar  de 
 bouworde  van  Teha- 

ma,  naamlijk  flegts  langwerpige  hutten  met  ronde  daken  en  me
t  gras  gedekt. 

Wij  woonden  hier  in  een  fteenen  gebouw ,   uit  hetwelk  de  eigenaar  om  zékere 

kleine  infecten  van  de  grootte  als  eene  mier ,   geweken  was.  De  Arabiers  noe- 

men ze  Ard.  Deze  diertjes  waren  in  al  onze  vertrekken.  Z
ij  bouwen  zig  een’ 

bedekten  gang  van  aarde  van  den  grond  af  tot  aan  eene  p
laats ,   waar  zij  voedzel 

kunnen  bekomen.  Zij  éten  vrugten,  klederen,  kortom  al
les  wat  hun  voor- 

komt, derhalven  behoeft  men  zig  niet  te  verwonderen,  dat  de  Arabiers  nie
t 

gaern  met  deze  diertjes,  één  en  hetzelfde  huis  bewone
n.  In  de  tuinen  zijn  zij 

ook  zeer  fchadelijk.  Zij  maken  hunne  bedekte  g
angen  of  buizen  van  den  wor- 

tel des  booms  af  tot  aan  den  bovenften  top  deszelfs,  waa
r  zij  het  jong  hout  é- 

ten  en  dus  den  boom  doen  fterven.  Doch  men
  zegt,  datze  niet  alle  boomen 

beklimmen ,   maar  alleen  diegeenen,  die  zoet  en  naar  hun’  fmaak  z
ijn:  en,  wijl 

de  tuinier  dezelven  kent,  verftoort  hij  flegts  om  den  twee
den  of  derden  morgen 

de  buizen  dezer  diertjes,  en  is  verzékerd,  dat  zij  den  boom  geen 
 nadeel  kun- 

nen toebrengen.  Wij  verdorven  hunne  bedekte  gangen  aan  de  wanden 
 in  onze 

vertrekken,  en  zagen  ze  in  korten  tijd  tot  vier  of  vijfmaal  na  malka
nderen  weer 

hermaakt.  Zij  werkten  veel  rafter  in  ’t  donker,  dan  wanneer  wij
  een  brandend 

licht  bij  hen  plaatften.  Wij  zagen  aan  den  weg  in  Tehama  veel
e  gr 00 te  planten 

Ss  en 
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en  Rruiken  met  aarde  bedekt ,   en  als  wij  er  dezelve  afdéden ,   ontdekten  wij  en- 
kel buizen  van  deze  dieren ,   en  de  Rruiken  waren  verdord. , 

Deze  Rad  is  voortreflijk  tot  den  handel  gelégen.  Zij  ligt  ilegts  eene  kleine 

dagreis  van  daar,  waar  het  koffijgebergte  begint,  ii  dagreis  van  de  haven  Hodei- 

da,  4   dagreizen  van  Mochha,  4^  dagreizen  van  Loheia,  en  omtrent  6   dagrei- 

zen van  Sana.  Hier  is  ook  de  grootlte  koffijhandel  in  geheel  Yetnen ,   ja  moge- 

lijk in  de  gantfche  waereld.  Om  deze  waar  komen  er  kooplieden  naar  deze  Rad  uit 

Hedsjas,  Egipte,  Sirië,  Conftantinopel ,   en  uit  Barbarijë  van  Fez  en  Marokko, 

uit  Habbefch ,   van  de  ooftlijke  kuilen  van  Arabië,  uit  Perfië,.  Indië,  en  zom- 

tijds  ook  uit  Europa.  Hier  wonen  ook,  gelijk  in  al  de  groote  Réden  van  Ye- 
men ,   veele  heidenen  uit  Indië ,   en  wel  grootRendeels  van  Diu.  Dezen  kun- 

nen hunnen  godsdienR  openlijk  oefenen ;   doch  zij  mogen  hunne  dooden  niet  ver- 

branden, men  veröorloft  hun  ook  niet  hunne  wijven  méde  naar  Yemen  te  bren- 

gen, daarom  gaan  zij  ook  gaern  weer  naar  hun  vaderland  terug ,   wanneer  zij  iets 

overgewonnen  hebben.  In  deze  Rad  waren  thans  over  de  1 20  van  deze  Bania- 

nen  en  Rasbüts,  en  onder  dezelven  niet  alleen  rijke  kooplieden,  maar  ook  vee- 

le braave  handswerkslieden. 

De  Rad  Beit  el  fakih  is  niet  oud ,   maar  voor  weinige  eeuwen  opgekomen  op 

dezelfde  wijze  als  Loheia.  Zij  heeft  naamlijk  haaren  ooriprong  aan  een’  groo- 
ten  Schecli ,   die  t>ij  de  Aiabiers  in  Tehama  als  een  heilig  aangezien  word  te 
danken,  en  word  naar  hem  tot  op  dezen  dag  Beit  el  fakih  dat  is  de  woning  des 
geleerde  genoemd.  Deze  vermaarde  Arabier  was  achmed  ibn  musa  ,   wiens 

graf  men  nog  tegenwoordig  in  eene  fraije  moské  op  eene  zandige  hoogte  buiten 
de  Rad  toont,  en  ter  eere  van  denwelken  men  hier  nog  alle  jaaren  in  de  maand 

Rabea  el  aual  een  feeR  van  drie  dagen  viert.  In  de  eerfle  jaaren  bouwden  de 

vereerders  dezes  heilige  digt  rondom  de  begraafplaats  van  hunnen  grooten  pa- 

troon. Gelijk  de  haven  van  Ghalefka  van  tijd  tot  tijd  onbruikbaar  wierd ,   ver- 

liep de  handel  van  hier  en  van  Zebïd  naar  andere  Réden ,   bijzonder  naar  Beit  el 
fakih.  Toen  deze  Rad  zo  groot  geworden  was,  dat  de  heer  des  kinds  het  nodig  agt- 
te  een  kaReel  daarbij  aanteleggen,  wierd  er  eene  plaats  toe  verkozen,  waar 

men ,   hoewel  ook  niet  zonder  veel  moeite ,   water  kon  hebben ,   zonder  hetwelk 

de  vefling  maar  van  weinig  nut  zou  geweeR  zijn..  De  Arabiers  verwagtten  na- 

der- 
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derhand  waarfchijnlijk  meer  befcherming  van  hunnen  Döla  en  het  kafleel ,   dan 

van  hunnen  heilige.  Zij  bouwden  Reeds  meer  en  meer  nabij  de  veiling ,   en  om 

die  réden  vind  men  thans  bij  de  moské  van  achmed  ibn  musa  flegts  eenige 

hutten. 

Onder  de  wonderwerken , die  deze  mohammedaanfche  heilige,  naar  men  zegt, 

gedaan  heeft,  verhaalt  men  ook  het  volgende.  Een  turkfche  Pafcha,  die  in 

Spanje  over  de  20  jaaren  gevangen,  en  in  zwaare  ijzers  aan  twee  groote  lleenen 

gefloten  was ,   had  reeds  eene  menigte  heiligen  te  vergeefs  aangeroepen ,   als  hem 

deze  vermaarde  achmed  in  de  gedagten  kwam.  Hij  riep  hem  ook  om  hulp  aan. 

De  heilig  Rrekte-  zijne  hand  uit  het  graf,  en  op  hetzelfde  oogenblik  kwam  de 

Pafcha  uit  Spanje  naar  Beit  el  faklh ,   zonder  zijne  kétens  en  groote  lleenen  te 

vergeten.  Dit  wonderwerk,  zegt  men,  is  in  een’  nagt  dat  men  zijn  feell  vier- 

de, gefchied,  en  dus  door  veele  lieden  als  ooggetuigen  aanfehouwd,  en  de  llee- 

nen zo  wel  als  de  kétens  van  den  Pafcha  worden  tégenwoordig  nog  bij  het  graf 

van  dien  heilige  vertoond. 

Alzo  deze  ftad  eerft  voor  korten  tijd  gettigt  is ,   kan  men  hier  geen  oudheden 

zoeken.  Ik  vond  ook  niets  anders  dan  het  kufifchopfchrift,  welk  ik  op  de  VI. 

tafel  bij  mijne  befchrijving  van  Arabië  gevoegd  heb.  Ik  copiëerde  hetzelve  in 

tegenwoordigheid  van  veele  aanfchouwers,en  niemand  van  hun  fprak  van  fchat- 

ten  te  graven,  of  van  de  toverij  der  Franken,  gelijk  de  Egiptenaars  plégen  te 

doen ,   om  drinkgeld  te  krijgen.  Al  mijne  aanfehouwers  alhier  waren  zeer  be- 

leefd ,   voornaamlijk  eenige  Schechs  of  geleerde  Mohammcdaanen.  Het  fcheen 

dezen  aangenaam  te  zijn,  dat  ook  vreemdelingen  dc  moeite  namen,  zig  in  de 

kufifchc  opfchriften ,   en  dus  in  de  oude  arabifche  fpraak  te  oefenen. 

De  flreek  om  de  llad  is  genoegzaam  vlak.  Doch  het  land  fchijnt  niet  zeer 

vrugtbaar  te  zijn ,   egter  is  het  tamelijk  wél  bebouwd ,   gelijk  men  uit  de  LXII. 

tafel  ziet,  waar  nogthans  alleen  die  dorpen  aangewézen  zijn,  welken  ik  aan  de 

verfcheidene  wégen ,   die  ik  gereisd  ben ,   zelve  gezien  heb.  Ter  ophelderinge  de- 

zer plaat  zal  ik  nog  aanmerken ,   dat  de  plaatzen,  die  als  met  gras  bewallen  ge- 

tékend  zijn ,   niet  bebouwd ,   maar  zandig  en  met  ftruiken  en  zulk  gras  bewallen 

zijn,  waarmede  men  in  Tebama  de  huizen  dekt.  Op  al  dc  plaatzen  waar  het 

téken  V   Haat,  heb  ik  gegravene  putten  gezien.  Dezen  zijn  in  Tehama  zeer 

diep.  Aan  den  zuidkant  der  Rad  is  eene  tégelbakkerij.  Het  kalled  ligt  aan  de 

Ss  2   noord- 
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noordzijde  derzelve,  en  is  op  den  plattengrond  bij  A   afgebeeld. 
 Op  de  LXL 

plaat  ziet  men  het  gezigt  der  Rad  Beit  el  faldh. 

Toen  de  Gouverneur  te  Loheia  gewaar  wierd ,   dat  de  heer  forskSl  eens  ge- 

heel alléén  naar  Mor  gereisd  was,  oordeelde  hij,  dat  wij  op  zulke  b
ijreizen  te 

veel  waagden.  Hij  wilde  ons  juift  wel  vergunnen ,   overal  heen  te  reizen ,   waar 

wij  begeerden,  maar  hij  wilde,  dat  wij  er  hem  altoos
  van  te  voren  kennis  van 

gaven ,   opdat  hij  een’  foldaat  met  ons  zenden ,   en  aan  zijne  Onderdólds  en  an- 

dere Opperhoofden  der  dorpen  fchrijven  zou  kunnen.  Deze  
vriendlijke  aanbie- 

dhw  kon  de  heer  forskSl  op  eene  andere  reis  naar  Wadi  Sürdüd ,   en  Moglaf  niet 

afflaan.  Hoe  zeer  hij  ook  over  den  perfoon,  die  hem  gezonden  wierd,  voldaan 

was ;   zo  hadden  wij  doch  bij  onze  onderzoekingen  niet  gaern  zulke  lieden  in  ons 

gezelfchap ,   van  dewelken  wij  vermoedden ,   dat  zij  der  Regeringe  van  al  onzp 

vraagen  en  van  al  ons  doen  berigt  zouden  géven ,   voornaamlijk  daar  wij  de  in- 

woners van  Yemen  zo  befchaafd  vonden ,   dat  wij  oordeelden  geen  wagt  van  de 

overheid  nodig  te  hebben.  De  Dóla  te  Beit  el  fakih  fcheen  zig  in  het  geheel 

niet  om  ons  te  bekreunen.  Wij  hadden  derhalven  in  deze  Rad  al  de  vrijheid, 

die  wij  maar  konden  wenfehen.  Wij  maakten  hier  ook  kennis  met  arme  g
e- 

leerden ( Fakihs )   en  kooplieden,  en  ik  kreeg,  wat  mij  betreft,  vcele  aardrijks- 

kundige en  andere  narigten ,   welken  ik  reeds  in  de  befchrïjving  van  Arabië  aan- 

gebaald heb. 

REIS  van  BEIT  el  FAKIH  naar  GHALEF’KA  en  HODEIDA,. 
naar  ZEBID  en  TAHATE,  naar  KAHHME,  naar 

HADIE  EN  HET  KOFFIJGEBERGTE. 

Men  hoort  in  Tehama  nog  dikwils  de  naamen  van  verfcheidene  Réden., van  dewelken  abulfeda  en  andere  arabifche  fchrijvers  gewag  maken , 

die  egter  gantfchlijk  in  verval  geraakt  zijn ,   en  thans  fchier  in  ’t  geheel  niet  meer 

in  aanmerking  komen.  Daar  het  ondertulïchen  tot  verklaring  der  oude  arabi- 

fche fchrijvers  nuttig  zijn  kan,  wanneer  men  weet,  waar  deze  Réden  gelegen 

heb- 
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hebben,  hield  ik  het  voor  noodzaaklijk ,   eenigen  zelve  te  zien,  en  niet  alleen 

derzelver  aardrijkskundige  ligging  nauwkeurig  te  bepalen
,  maar  ook  de  oudhe- 

den niet  te  verönagtzamen.  Want,  hoewel  ik  niet  kon  hop»-n,
  iets  andcis  te 

vinden  danflegte  opfchriften,  geloofde  ik  nogthans,  dat  
dezen  den  liefhebberen 

der  arabifche  geleerdheid  ook  aangenaam  zouden  zijn,  wijl 
 men  ten  minften  daar- 

uit ziet,  van  welke  foort  van  letters  men  zig  in  dit  gedeelte  va
n  Arabië  in  ver- 

fcheidene  eeuwen  bediend  heeft. 

Nadat  ik  dus  flegts  eerlt  verzekerd  was,  dat  men  in  deze  ftree
k  in  veiligheid 

reizen  kan ,   befloot  ik  eerlt  Ghalef  ka  en  Hodeida  te  gaan  zien.  Ik  maakte  t
ot 

deze  reis  geen  groote  toebereidzcls.  Ik  huurde  eenen  ézel ,   om  mij  en  een 

kleinen  mantelzak  met  wat  fchoon  linnen ,   en  boeken  te  dragen.  Mijne  gant- 

fche  reiskleding  beftond  in  een’  turban ,   en  een’  overrok  zonder  mouwen ,   en 

een  wijd  arabifch  hemd,  in  een’  wijden  broek  van  lijnwaat,  en  een  paar  pantof- 

fels. Schoon  men  in  Tehama  voor  geen  rovers  te  vrezen  heeft,  gaat  men  op 

reis  altijd  gewapend.  Ik  had  een’  fabel  over  den  fchouder  (dus  onder  den  arm , 

en  niet  onder  de  heup)  hangen  en  een  paar  piltoolen  in  den  gordel.  Mijn  ezel- 

drijver, die  tévens  mijn  wegwijzer  en  bediende  was,  en  mij  te  voet  volgde,  had 

behalven  zijn  breed  mes  vóór  het  lijf,  eenen  fabel  en  een  fchild;  ander
e  arme 

reizende  Arabiers  hebben  in  plaats  van  den  fabel  eene  kleine  lande  of  eene  kl
eine 

bijl.  Een  liegt  tapijt  diende  mij  voor  een  dek  op  den  zadel,  in  de  herberg  voor 

eene  tafel  en  een’  ftoel ,   en  des  nagts  voor  een  ruffbed.  Op  deze  wijze  had  ik 

ook  een  klein  kullen  des  dags  op  den  zadel ,   en  des  nagts  onder  het  hoofd.  Een 

groote  doek ,   welken  de  Arabiers  over  dag  over  den  fchouder  dragen ,   om  zig 

tégen  dc  zonnehitte  en  den  régen  te  befchutten-,  was  des  nag
ts  mijn  déken. 

Eene  waterkruik  was  ook  noodzaaklijk.  Deze  hong  ik  aan  
een’  haak  van  den 

zadel.  Een  Arabier  zou  bovendien  zijne  kiddre  (tabakspijp  van  de  figuur  O   op 

de  XXV.  tafel)  in  eenen  léderen  zak  bij  zig  gevoerd  hebben.  Deze  moeite  kon 

ik  fparen,  wijl  ik  aan  het  roken  zo  fterk  niet  gewend  was,  dat  ik  de  tabakspijp 

op  reis  niet  zou  hebben  kunnen  ontberen.  Ik  had  reeds  zédert  eenigen  tijd  ge- 

poogd mij  te  gewennen  op  goed  arabifch  te  léven ,   en  gebruikte  derhalven  geen 

melfen,  vorken,  noch  lépels.  Al  wie  zig  voegen  kan  dus  te  reizen,  en  te  vré- 

de is,  als  hij  in  eene  herberg  zomtijds  niet  anders  vind  dan  liegt  brood,  die  zal 

ook  op  de  reizen  in  Yemen  al  zo  veel  vergenoegen  aantreffen ,   als  ik  aldaar  ge- 

Ss  3   vonden 
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vonden  heb.  De  voornaame  Arabiers  reizen  met  grooten  omflag  tot  hun  ge- 

mak. Doch  er  word  niet  alleen  veel  geld  toe  verëifcht,  maar  men  heeft  ook  altijd 

meer  verdrietlijkheden,  a’s  men  veele  bedienden  heeft ,   en  daarenboven  reift  een  rijke 

niet  altijd  met  zo  veel  zékerheid,  als  een  ander,  bij  wien  men  niet  veel  verwagt- 

Ik  ging  den  7den  Maart  1763  van  Beit  el  fakfh  ongeveer  W.  Z.  W.  naar  de 

eertijds  vermaarde  haven  Ghaiefka,^  De  dorpen ,   welken  ik  ter  regter  en  ter 

linker  zijde  van  den  weg ,   op  den  af  ft  and  van  l   mijl  van  de  ftad  zag ,   zijn :   Hads * 

jiJdsji,  Samanie,  Haddra ,   MakaufcUa ,   en  Choddrie.  Van  hier  tot  Ghaiefka 

zag  ik  in  het  geheel  geen  dorpen.  Doch  op  den  afftand  van  3   mijlen  waren  vier 

gegravene  putten ,   waarüit  men  gisfen  zou ,   dat  er  niet  ver  van  den  weg  ook 

kleine  dorpen  zijn,  die  ik  wégens  de  bolfchen  niet  gezien  heb.  Van  den  laatften 

put  tot  Ghaiefka  heeft  men  nog  ij  mijl.  Hier  was  op  zommige  plaatzen  zo 

veel  zand ,   dat  mijn  wegwijzer  bijwijlen  aan  het  dwalen  was ;   want  de  wind  had 

de  heuvels  van  fijn  zand  geheel  veranderd ,   en  wij  moeften  zomtijds  omwegen 

om  de  eerft  onlangs  aanwézig  gewordene  heuvels  heen  némen.  Volgens  deze 

rekening,  heeft  men  van  Beit  el  faki'htot  Ghaiefka  5   i   mijl,  en  zo  ver  rékent  men 

ook  van  Ghaiefka  tot  Zebid. 

De  ftad  Ghaiefka  was  weleer  vermaard,  wijl  hier  de  haven  van  Zebid  was. 

Maar  deze  haven  is  gantfchlijk  onbruikbaar  geworden ,   en  wel,  zo  het  fchijnt, 

niet  alleen  doordien  Let  water  in  den  arabifchen  zeeboezem  afgewékcn  is ,   en  de 

coraalbankcn  mogclijk  toegenomen  zijn ,   maar  ook  wégens  het  ménigvuldig  fijn 

zand,  dat  hier  te  zamen  gewaaid  is.  Daarvan  was  hier  op  het  ftrand  eerft  voor 

korte  jaarcn  een  hooge  heuvel  ontftaan.  Ghaiefka  beftaat  daarom  thans  flegts 

uit  20  of  ten  hoogften  30  flegte  hutten,  die  allen  hier  en  daar  tuiïchen  de  dadel- 

boomen  vcrftrooid  liggen ,   en  de  inwoners  van  dit  arm  dorp  bcftaan  grootftcn- 

deels  van  dadels  en  fchaapen;  zij  vangen  ook  een  weinig  vifch.  Doch  zout  heeft 

men  op  deze  kuft  in  overvloed.  Elk  kan  daarvan  zo  veel  laten  halen ,   als  hij 

wil ,   er  moet  flegts  van  elke  kameellading  een  zékere  tol  aan  den  Hakim  (een en 

fchrijver  van  den  Dóla  te  Beit  el  fakfh)  betaald  worden.  Van  de  oude  ftad  ziet 

men  verder  niet,  dan  den  omgevallen  muur  ccner.groote  moské  (Mukdm),  die 

eenen  Seiid  ali,  die  te  Maufchid  begraven  ligt,  gewijd  is.  De  inwoners  te 

Ghaiefka  danken  dezen  Seiid  ali  nog  tégenwoordig  voor  eene  fchoone  bron , 

die  men  gelooft,  op  zijne  voorbéde,  van  gód  verkrégen  te  hebben.  Doch  ik 
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vond  naderhand ,   op  den  weg  naar  Hodeida  op  veifcheideneplaatzen,  en  éven  zo 

digt  aan  de  zee ,   niet  minder  goed  water  dan  te  Ghalcfka. 

Op  het  kerkhof  bij  Ghalef  ka  zag  ik  twee  fteenen  met  kufifche  opfchriftcn , 

waarvan  de  ééne  nog  regt  overëinde  in  den  grond  ftond,  doch  de  andere,  wel- 

ke niet  grooter  was  dan  dat  een  menfch  dien  dragen  kon,  lag  op  een  graf.  Ee- 

nige  eenvoudige  lieden  uit  het  dorp  waren  tégenwoordig,  als  ik  het  fchrift  op 

den  eerften  fteen  affchreef,  en  konden  niet  begrijpen  waartoe  ik  dit  gebruiken 

wilde.  Toen  ik  des  anderen  dags  den  tweeden  fteen  zogt,  vond  ik  dien  niet 

meer,  maar  men  had  hem,  milTchien  uit  vrees,  dat  ik  hun  daardoor eenig nadeel 

zou  kunnen  toebrengen ,   doch  mogelijk  ook  om  een’  drinkpenning  te  krijgen  , 
verftoken.  Ik  vervoegde  mij  bij  den  hakim  (dorpfehout,  fchrijver)  en  beloof- 

de hem  eene  kleinigheid ,   als  hij  mij  den  fteen  kon  weêrbezorgen.  Deze  leidde 

mij  door  veele  omwégen  tot  eene  flegte  hut  boven  het  graf  eensSchechssALECHH, 

en  verzékerde ,   dat  de  lieden  van  het  dorp  den  fteen  niet  verborgen  hadden , 

maar  dat  deze  heilige  dien  in  zijne  befcherming  had  genomen.  Onderüuflchen 

fchreef  ik  ook  de  opfchrifren  op  dezen  fteen  af,  zonder  te  dngten,  dat  ik  den 

Scheeh  salechh  zou  vertoornen ,   zelfs  de  hakim  was  zo  gedienftig ,   dat  hij  zig  aan- 

bood, mij  den  fteen  naar  Bcit  el  faki'h  te  laten  brengen ,   mids  ik  er  voor  betalen 
wilde.  Beide  affchriften  vind  men  op  de  VIL  en  VIII.  tafel  der  befchrijving 

van  Arabië. 

Den  volgenden  dag  reisde  ik,  ook  geheel  alléén  met  mijnen  ezeldrijver,  van 

Ghalef  ka  den  meeften  tijd  langs  den  oever  der  zee  en  naar  ’t  N.  N.  W.  tot  Ho- 
deida. Hier  en  daar  ziet  men  veele  dadelboomen,  doch  weinige  huizen.  Van 

Ghalef  ka  tot  aan  eene  koffijhut  Kurêm  bevond  ik  te  zijn  2±  mijl,  en  van  hier  tot 

aan  een  dorp  Schüiem ,   i   mijl.  Ten  zuiden  van  het  dorp  zijn  eenige  lunzen  tus- 

fchen  dadelboomen ;   doch  die  worden  alleen  bewoond  als  de  dadels  beginnen 

rijp  te  worden.  Van  Schurêm  tot  Samahhi  is  \   mijl.  Naderhand  reisde  ik  des 

nagts  in  2   uuren  4°  minuuten  omtrent  nog  2   duitfche  mijlen  tot  Hodeida.  Dus 

van  Ghalef  ka  tot  Hodeida  ongeveer  5!  mijl. 

De  haven  te  Hodeida  is  een  weinig  béter  dan  die  te  Loheia ;   er  komen  nog- 

thans  ook  hier  geen  groote  fchépen.  De  Dóla  alhier  ftaat  insgelijks  onmiddellijk 

onder  den  Imam;  doch  zijn  gebied  ftrekt  zig  niet  verder  dan  de  ftad,  en  zijne 

mkomften  beftaan  hoofdzaaldijk  in  den  tol  van  de  koffij ,   die  vanhier  uitgevoerd 

word 

I 
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word.  De  woning  van  den  Dóla,  het 
 tolhuis  en  de  huizen  van  de  voornaam:, 

e 

kooplieden  zijn  van  (teen ,   voor  't  overige  is ,   naar  ’s  lands  wijz
e ,   alles  zeer  liegt 

gebouwd.  Aan  den  zeekant  ligt  e
en  klein  kafteel.  De  befchennhed

ige  van 

Hodeida  heet  Scliech  sadik,  en  
ligt  buiten  de  flad  begraven.  Zijn

  fecft  woui 

den  i5den  van  de  maand  Schaban  gevie
rd. 

Ik  trof  de  heeren  van  haven  en  cram
er  aan ,   die  eene  reis  naar  Hodeida  ge 

daan  hadden,  om  de  aanbevelingsbrie
ven  van  onze  vrienden  te  Dsjidda  a

an  den 

Dóla  alhier  en  aan  een’  koopman  te  
overhandigen,  waarop  zij  ook  zeer  be

leefd- 

lijk  ontvangen,  gebuisveft,  en  ontha
ald  waren.  Wijl  ik  mij  egter  met  gee

n 

plegtige  bezoeken  wilde  ophouden,  begaf  ik  m
ij  aanftonds  den  volgenden  dag, 

naamlijk  den  9de“  Maart ,   op  mijne  terugreis  naar  Beit  el  faldh. 

In  Tehama  reift  men  in  dit  jaargetij  gemeen
lijk  alleen  des  nagts.  Maar  ver- 

mids  ik  dan  geen  plaatzen  zien,  noch  eene  r
eiskaart  ontwerpen  kon,  moeft  ik 

dit  gemak  ontberen  ,   en  den  gantfehen  dag  in  d
e  grootfte  hitte  reizen.  De  weg 

gaat  bijna  regt  O.  Z.  O.  een  weinig  zuid
waard.  Aan  den  weg  ziet  men  eene 

menigte  koffijhutten,  doch  weinig  dorpen
,  egter  zeide  men  mij,  dat  de  koffij- 

hutten  haare  naamen  van  nabijliggende  d
orpen  hebben.  Van  Hodeida  tot  Mu - 

fchuria  is  $   mijl.  Van  hier  tot  Isme  I   mijl,  en  v
erder  tot  Ujchile  J   mijl.  Hier 

is  tamelijk  goed  water,  welk  ook  naar  Hodeida 
 gebragt  word,  wijl  het  water  al- 

daar üegt  is.  Van  TJfchïic  tot  Mae hdudsje  is  \   mijl.  Verder  heeft  men  tot  Cha,- 

belar  v   mijl ,   cn  tot  Mujfie ,   het  eerfte  dorp  welk  ik  op  dezen  weg  zag,  \   mijl. 

Vervolgens  tot  het  dal  AbaJJt  f   mijl.  Het  do
rp,  waarnaar  dit  dal  den  naam 

draagt,  ligt  niet  ver  vaij  hier  naar  ’t  zuiden  van  den 
 weg  af.  Ten  noorden  is 

een  ander  dorp  Laue ,   en  maar  j   mijl  verder  is  Garri.  i   Mijl  veidei  is  een  doip 

Qama,  en  van  hier  tot  het  dorp  Machfür  l   mijl.  Vervolgens
  i   mijl  tot  aan 

eene  koffijhut  SchabMe.  Van  hier  tot  aan  de  Bad  reisde  ik  d
es  nagts  omtrent 

nog  if  mijl.  Gevolglijk  heeft  men  ongeveer  7I  duitfche 
 mijlen  van  Hodeida  tot 

Beit  el  faldh.  Deze  leide  ik  in  éénen  dag  af  op  eenen  huurëzel ,   en  mijn  weg- 

wijzer ging  te  voet. 

Dewijl  ik  op  de  eerfte  bij  reis  geen  zwarigheden  van  den  kant  der
  Arabieren 

ontmoet  had ,   fpoedde  ik  mij  om  er  dergelijken  meer  te  doen ,   en  ging  aanftonds 

den  ji den  Maart  van  Beit  el  faklli  naar  Zebid.  Deels  om  het  overblijfzel  dezer 
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gewézene  hoofdftad  van  Taharaa  te  be
zigtigen,  deels  ook  om  eene  kleine  ft

ad 

Tahate  ,   welk  hier  nabij  is,  te  bezoe
ken,  omdat  men  mij  te  Beit  el  fak

ih  ver- 

zékerd  had,  dat  ik  aldaar  eenige  kufif
che  opfchriften  zou  kunnen  vinden.

  Op 

deze  reis  verzelde  mij  een  arme  arabifche
  geleerde,  die  bij  deze  gelegenheid ,   wijl 

het  hem  niets  koftte ,   eenen  zijner  oude  kenniften  te  Ze
bid  wilde  bezoeken.  Ik 

had  daarentegen  niet  weinig  vergenoege
n  in  zijn  gezelfchap. 

De  weg  gaat  van  Beit  el  fakih  Z,  ten 
 W.  f   W.  i   van  eeneduitfche  mijl  tot

  bij 

een  dorp  Ds jenna.  \   Mijl  verder  is  eene
  köffijhut  Ujum  ,Q n   na  nog  J   mijl  kwam 

ik  tot  Wadi  Ood,  een  klein  dal,  waarin  in 
 den  regentijd  water  is.  Van  hier 

gaat  de  weg  £   ten  W.  I   mijl  tot  bij  eene 
 köffijhut  Mefdtca.  Verder  tot  bij  eene 

andere  köffijhut  Dimne  1   mijl.  Nade
rhand  had  ik  nog  1   mijl  ten  Z.  Z.  

O.  tot 

bii  een  dorp  Mehblle.  Op  dezen  weg
  zag  ik  twee  gcgravene  putten.  Van

  Me- 

h-uie  is  nog  i   mijl  tot  aan  een  groot  dorp 
 El  mahdd.  Aan  dezen  weg  zag  ik  drie 

gesravene  putten.  Het  gemelde  dorp  ligt
  in  een  breed  en  vrugtbaar  dal  ,   welk 

in  deze  ftreek  IVadl  el  mahdd  genoemd  word
 ,   en  zijn  water  in  den  1   égentijd  van 

den  berg  tiêma  bekomt,  doch  daarna
  zig  in  verfchcidene  takken  verdee

lt.  In 

dit  dal  waft  veel  ind
igo. 

Vvn  El  mahdd  gaat  men  i   mijl  Z.  ten  O.  tot  bij
  eene  köffijhut  Garh'd  of  Dsjar- 

U   Digtbij  dezelve  is  een  kleine  tak  van  Wa
di  Rêma.  Hier  was  een  weinig 

water,  doch  het  fcheen  Uil  te  Haan,  en  als
  wij  naderhand  den  z^en  Augs.  hier 

weêr  doorkwamen,  kon  ik  niet  zien,  da
t  het  nog  toegenomen  was.  Dus  is  er 

veelligt  in  dezen  oord  eene  bron.
  J   Uurs  zuidlijker  is,  zo  als  me

n  zeide, 

eertijds  eene  groots  ftad  El  mah
dd  geweeft,  thans  is  er  geen  

huis  meer  van 

0VVan  Garh'd  gaat  de  weg  i   mijl  zuidwaard  tot  aa
n  eene  köffijhut  Dsjabêl,  en 

vanhier  heeft  men  nog  eene  mijl  tot  Zebid.  Dienvolgens
  heeft  men  in  alles  5,  duit- 

fc“ne  niijien  Van  Beit  el  fakih  tot  Zebid,  en  dezen
  weg  leiden  wij  afin  6   uuren 

50  minuuten.  Ruim  *   uurs  van  de  ftad  af  toon
de  men  mij  een’  grooten  fteen- 

hoop  als  het  overblijfzel  van  eenen  toren  (minaré
) welke ,   naar  men  zeide, hier 

voor  weinig  jaaren  nog  geltaan  heeft,  en  me
n  meende,  dat  in  aaloude  tijden 

in  deze  ftreek  eene  groote  ftad  met  naame
  El  haud  geweeft  was. 

De  ftad  Zebid  ligt  aan  het  grootfte  en  vrugtbaaifte  da
l  (Wadi)  in  gantfeh  Te- 

hama.  Dit  dal  was  thans  wel  geheel  droog,  doch  i
n  den  regentijd  komt  zulk 
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eene  groote  ménigte  van  water  uit  de  bergagtige  Rreek ,   dat  niet  alleen  het  dal 

een  groote  vloed  word ,   maar  ook  de  omliggende  velden  er  door  bewaterd  en 

vrugtbaar  gemaakt  worden,  gelijk  Egipte  door  den  Nijh  Deze  Had  was  eer- 

tijds de  verblijfplaats  van  een’  mohammedaanfch’  vorfl ,   en  de  grootfle  handel- 

plaats in  geheel  Tehama.  Maar,  nadat  de  haven  te  Ghalef’ka  onbruikbaar  ge- 
worden is ,   en  de  handel  naar  Mochha ,   Hodeida ,   Loheia ,   en  Beit  el  fakih  o- 

vergegaan  is ,   vind  men  te  Zebid  flegts  de  fchaduw  van  deszelfs  vorige  groot- 

heid. Egter  heeft  zij  boven  alle  Réden  in  Tehama  van  verre  het  fraai  Re  aan- 

zien ;   en  dit  heeft  zij  voornaamlijk  der  geeftlijkheid  te  danken.  Deze  heeft  van 

tijd  tot  tijd  zo  veele  rijkdommen  naar  zig  getrokken ,   dat  van  de  inkomften  der 

Stad  en  der  omliggende  ftreek  thans  maar  f   den  inwoneren  en  j   der  regéring  be- 

hoort, doch  f   aan  de  geeftlijkheid  en  de  moskeen  komen.  Daarom  is  hier  nog 

een  groot  getal  moskeen  en  kubbets  (kleine  gebouwen  boven  de  graven  van  rij- 

ke en  vermeende  heilige  Mohammedaanen) ,   welken  in  dien  tijd,  wijl  het  kort 

voor  den  Ramadan  was ,   bijna  allen  op  nieuw  overpleiRerd  waren.  Van  de- 

zen, zegt  men,  is  Dsjamea  ibnAmer  abd  el  ahad ,   in  welke  de  Dóla  alle  vrijda- 

gen zijn  gebed  verrigt ,   door  eenen  Imam ,   die  zijne  hofhouding  te  Dsjobla  had , 

en  El  Ashar ,   door  eenen  vriend  van  mqhammed  gebouwd.  Zo  zegt  men  ook, 

dat  de  moské  Bdfche  bij  Bab  fchebarik ,   m   die  bij  Bab  el  kurtab ,   en  anderen , 
door  turkfche  Pafchas  die  hier  gewoond  hebben,  gebouwd  zijn,  en  dat  de  moS- 

ké  Scanderie,  welke  thans  binnen  het  kafteel  is,  en  Qamellle,  welke  digtbij  het 

zelve  Raat,  haaren  oorfprong  aan  voornaame turkfche  vrouwen  verfchuldjgd  zijn. 

Behalven  dezen  ziet  men  in  deze  Rad  nog  veele  andere,  naar  de  wijze  des  lands, 

pragtige  tempels.  Men  vind  ook  nog  fpooren  van  eene  waterleiding,  die  zig 

van  de  bergen  tot  in  de  Rad  uitRrekte,  en  waarfchijnlijk  door  eenen  turkfchen 

Pafcha  gebouwd  is.  Doch  deze  is  zidert  veele  jaaren  reeds  onbruikbaar  ge- 

weeR.  De  inwoners  fcheppen  thans  het  water  uit  gegravene  putten ,   en  dit  is 

in  deze  Rreek  tamelijk  goed ,   en  niet  zeer  diep.  Om  die  réden  ziet  men  in  en 

om  Zebid  ook  eenige  fraije  tuinen. 

Abulfeda  zegt,  dat  de  Rad  Zebid  8   poorten  heeft  gehad.  Ik  heb  hier  flegts 

van  4   Radspoorten  gehoord.  Bab  el  ndhlil  lag  aan  de  zuidwefllijke  zijde,  en  is 

voor  weinig  tijd  geheel  tot  op  den  grond  door  het  water  weggefpoeld.  Bab  el 

kurtab  is  tot  dus  ver  flaande  gebléven ,   doch  zal  denklijk  ook  eerlang  door  het 

wa- 

\ 



KAAR ZEBID  en  TAHATE, 

3U 
water  neêrgeworpen  worden ;   want  ook  deze  poort  Baat  reeds  ver  in  het  dal > 

waar  de  Broom  Berk  word.  Bdb  Schebdrik  was  aan  de  noordöoBzijd
e ,   en  Bak 

Sehdm  aan  de  noordzijde  der  Bad.  Van  de  laatBe  fladspoort  Baan  enkel  de
  zij- 

muuren  nog,  de  boog  is  reeds  ingeflort.  De  Badsmuur  i
s  boven  den  grond 

haaB  geheel  weggevoerd,  en  arme  lieden  zoeken  nog  het  ov
erige  der  Beenen 

uit  den  grond,  om  dezelven  tot  bouwen  te  verkopen.  Men  kan  egt
er  den  ouden 

omtrek  der  Bad  nog  tamelijk  wél  nafpeuren,  wijl  op  de  mcefle  plaatzen
,  waarde 

Badsmuur  was ,   nog  overal  eene  verhevenheid  gebléven  is.  Ik  heb  de  fiad
s- 

poorten  en  de  kentekens  van  den  muur  opgezogt,  en  een  uur  en  eenige  min  lui-
 

ten toegebragt  om  dezelven  rond  te  gaan.  NaawEjks  de  helft  van  de  plaats  bin- 

nen dezen  gewézen  Badsmuur  is  tégenwoordig  beboüwd.  Er  is  egter  nog  iets
 

van  de  voorfléden  overig  ,   en  daar  zijn  ook  nog  verfcheidene  m
oskeen  en  kub- 

bets. 

Het  merkwaerdigBe  te  Zebid ,   waarvan  gantfeh  Tehama  en  een  gedeelte  van 

Indië  nut  trekt,  is  eene  mohammedaanfche  académie,  welke  reeds  zédert  veelejaa- 

ren  bekend  is,  en  waar  de  jeugd  van  de  fecte  Sutini  nog  tot  héden  toe  onder- 

wézen  word  in  de  bij  de  Mohammedaanen  bekende  wétenfehappen.  Behal
ven 

den  Dóla ,   die  in  deze  Bad  zijn  verblijf  heeft ,   is  hier  ook  een  Mufti  en  een  Ka- 

di van  de  fecte  Schaf ei ,   en  twee  Kadis  van  de  fecte  Zéidu  Van  de  
laatfle  fecte 

is  de  Imam  te  Sana ,   en  het  grootBe  gedeelte  fijner  onderdaanen  in  de  bergag- 

tige  Breek,  gelijk  in  de  befchrijving  van  Arabië  reeds  aangemerkt  is. 

In  de  herberg  te  Zebid  trof  ik  eenen  zo  hoogmoedigen  en
  grootfprékenden 

Arabier  aan,  als  ik  er  nergens  geen  onder  de  Mohamme
daanen  gevonden  heb. 

Zijn  handwerk  was,  overal  omtereizen,  en  ten  
koBe  der  vermogende  lieden 

onder  zijne  geloofsgenooten  te  léven.  Op  dien  voet  was
  hij  tot  naar  Habbefch, 

Egipte ,   en  Sirië  gereisd.  Hij  was  een  Scherif ,   en  gaf  zig  zelven  een  groot  aan- 

zien.  Ik  dagt  van  hem  iets  te  kunnen  léren ;   maar ,   fchoon  hij  voorgaf  eene 

menigte  Béden,  naar  dewelken  ik  vernam,  gezien  te  hebben,  wiBhij  er  mij 

egter  niets  van  te  zeggen,  dan  dat  de  Schechs ,   de  Dölas,  de  Pafchas  enz.  van 

dewelken  hij  er  veelen  wiB  te  noemen,  hem  overal  de  eer  bewezen  hadden, die 

zij  hem  als  een’  Scherif  (eenen  van  den  eerBen  adel)  verfchuldigd  geweeB  wa- 

ren. Hij  verzekerde  zijnen  landslieden,  dat hijturkfeh,  italiaanfch,  ffanfehen 

habbeffinifchfprak;  doch,  na  een  nauwer  onderzoek,  bevond  ik,  dat  hij  van 

Tt  a   de 

/ 



316  REIS  van  BEIT  el  FAKIH 

de  drie  eerfte  taaien  niets  wift ,   dan  alleen  in  elke  een  enkel  fchimp-of  fpreek- 
woord ,   en  zo  veel  kon  hij  Van  de  europifche  renegaten  enTurken,  welken  naar 

Yemen  komen,  geleerd  hebben.  Daar  anders  een  reiziger  in  een e   europifche 
herberg  eene  volkomen  gemeubeleerde  kamer  voor  zig  alléén  huurt,  zo  neemt 

hij  in  een  yemcnfch  waerdshuis  voor  eiken  perfoon  maar  eenen  Roel  of  eene 

ruftbank  (Serir) ,   om  over  dag  er  op  te  zitten ,   en  des  nagts  op  te  flapen.  Wijl 

mijn  Scherif  voor  geen  twee  ftoelen  betalen  wilde,  of  mogelijk  niet  konde, 

moeft  zijn  zoon,  een  jongeling  van  10  of  12  jaaren,  op  dezelfde  ruftbank  bij 

hem  zitten  en  flapen ,   en  de  vader  wilde  ons  wijs  maken ,   dat  dit  uit  liefde  voor 

zijnen  zoon  gefchiedde,  dien  hij  niet  uit  bet  oog  verliezen  wilde.  Hij  zond 
hem  zomtijds  om  het  één  of  ander  aan  zijne  bedienden  te  belaften ,   en  de  jonge 
moeft  alles  zelve  verrigten ,   doordien  de  vader  geen  éénen  bediende  had.  De  arme 

vrouw ,   welke  ons  kahhwe  klaar  maakte ,   noemde  hem  telkens  Scherif a   (uwe  ge- 

nade). Hij  verhaalde  mij  ook  haare  afkomft,  nadat  hij  mij  reeds  over  de  zijne 

had  onderhouden ,   en  mij  de  hoogheid  en  waerde  zijns  adels  had  getragt  te  doen 

begrijpen;  want,  volgens  zijn  voorgéven,  had  niemand  zijner  voorvaderen  tot 

op  ALi  tbn  ABi  TALEB  buiten  zijnen  adelijken  ftand  zig  in  huwlijk  begéven.  Hij 

Veriigtte  den  adel  der  Schenfs  in  Turkije,  en  der  Seiids  in  Yemen,  omdat  de- 

zen zig  met  vreemd  bloed  vermengd  hebben.  Een  Turk,  bij  wien  ik  onder- 
zogt,  Of  de  zoon  oenc  SoWifi^kij  oene  fiaviii  geteeld,  den  titel  zijns  vaders  mogt. 
aannémen,  meende,  dat  de  adel  van  dien  zoon  daardoor  éven  zomin  verergerd 
wierd,  als  de  waerde  van  het  goud  dat  in  eenen  groven  buidel  bewaard  word. 

Mijn  Scherif  betoogde  mij,  dat  deze  vergelijking  in  het  geheel  niette  pas  kwam. 
Hij  vraagde,  waarom  is  dan  de  Imam,  wiens  voorvaders  Seiids  en  blank  waren, 
van  zijne  moeder,  eene  habeffinifche  flavin  zo  zwart?  Zijnen  zoon  noemde  hij 
gemeenlijk  Scherif  achmed.  Doch  als  hij  niet  gehoorzaam  wilde  wézen,  heette 
hij  hem  ook  wel  kalt  ihn  kdlb ,   (gij  hond,  gij  honde  zoon).  Als  ik  hem  vraag- 

de, of  een  andere  Scherif  tégen  zijn’  eigen’  zoon  wel  zo  fprékenzou:  zo  was  hij 
van  gedagten,  dat  dit  zijnen  adel  in  ’t  geheel  niet  krenkte. 

Het  is  bekend,  dat  de  Arabiers  door  het  woord  Abu  niet  altijd  eenen  vader 
vei  ftaan.  Zij  noemen  bij  voorb.  iemand  die  een’  grooten  knévelbaard  heeft , 
AJntjihüudrib ;   den  meefter  van  eenen  ézel,  Abu  hamdr.  Eene  vrouw,  die  bo- 

ter verkoopt ,   Omm  es  fübbet.  Op  den  weg  tuflehen  Bafra  en  Zobeir  is  eene 
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plaats  ,   waar  eens  een  ézel  ftruikelde  en  néderviel ,   en  de  tarw ,   waarmede  hij 

beladen  was ,   in  het  water  wierp  ,   en  hiervan  noemt  men  deze  plaats  thans  nog 

de  moeder  der  tarwe  enz.  Maar  de  Mohammedaanen  hebben  mij  verfcheidene 

maaien  gezegd,  dat  CHRrsTusniet  ibn  allah  (de  zoon  gods)  kon  genoemd  wor- 

den ,   wijl  gód  hem  niet  vleefchlijk  met  maria  geteeld  had.  Ik  geloof  derhalven, 

dat  ibn  in  de  arabifche  taal  miflchien  enkel  eenen  zoon  betékent ,   die  vleefchlijk 

van  zijne  ouders  geteeld  is,  en  dat  de  Mohammedaanen  uit  dien  hoofde  Chris- 

tus niet  ibn  allah,  maar  rühh  allah,  dat  is  den  geeft,  of  ook  het  woord 

gods  noemen.  Doch  uit  het  fcheldwoord  ibn  k'dlb  zou  men  befluiten ,   dat  het 
woord  ibn  ook  meer  betékeniflen  hebbe. 

Nadat  ik  te  Zebid  zo  veel  bezigtigd  had,  als  'ik  voor  ditmaal  nodig  agttc, 
reisden  wij  den  1   ?,dcn  Maart  van. deze  ftad  2!  mijl  W.  ten  N.  tot  Talmt e.  De 

weg  gaat  geftadig  door  Wadi  Zebid.  Dit  dal  was  doorgaans ,   zo  als  bij  de  ftad 

Zebid,  geheel  droog,  en  Ichicr  overiil,  waarde  fterke  ftroom  de  vrugtbaare aar- 

de niet  geheel  weggefpoeld  had ,   zag  men  de  fchoonfte  velden  (*).  In  deze  zo 

wel  als  in  verfcheidene  andere  Wadis  in  Tehama  bouwt  men  veel  indigo.  Ik  tel- 

de bij  het  dorp  Tah.ïte  over  de  óco  groote  potten  ,   waarin  deze  verw  bereid 

wierd. 

TahSte  heeft  nog  verfcheidene  moskeen  en  gebédenhuizen  boven  de  graven  der 

rijke  inwoneren  en  heiligen  dezer  voormaalige  ftad.  Onder  dezen  was  er  een , 

ibn  hassan  genoemd.  Zijne  moské  is  juift  de  pragtigfte  niet,  doch  men  brand 

nog  alle  nagten  lampen  bij  zijn  graf,  en  een  zijner  afftammelingen  houd  tégen- 

woordig  nog  eene  manfale  of  vrije  herberg  in  dit  dorp.  Ik  ging  hier  in  eene 

herberg,  waar  men  alles  betaalt.  Nauvvlijks  had  de  heer  der  manfale  dit  verno- 
men, of  hij  kwam  zelve  in  perfoon,  en  verzogt,  dat  wij  naar  zijn  hais  zouden 

komen.  Wijl  ik  om  éénen  nagt  mijn  kwartier  niet  wilde  veranderen,  zond  hij 

mij 

(*)  Men  verhaalde  ons ,   dat  de  fterke  ftroom  nog  voor  weinige  jaaren  een  gebëdenhuis  (Kubbe) 
te  Fafa,  een  dorp  aan  den  uitvloed  dezer  wadi,  weggefpoeld  heeft.  Pocock  hoorde  te  Sués,dat 

men  van  Fefeca  over  DsjidJa  kofFij  naar  Stiés  brengt.  Defcriptwi  of  te  eajl.  p.  134.  ]jc  ]5£b  in' 

gantfeh  Yemengeen  naam  gevonden ,   die  de  geringde  gelijkheid  met  Fefeca  had,  dan  alleen  dis; 

Ffa,  en  hier  is  geen  haven. 
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mij  een  goed  avondeten,  daar  ik  mij  anders  met  den  gewoonen  kolt  der  Arabie- 

ren liadde  moeten  behelpen.  Men  had  ons  te  Meneyre  gezegd ,   dat  de  mees- 

ters der  manfalen  in  het  geheel  geen  betaling  aannémeru  Hier  nam  ik  er  de 

proef  van ,   en  mijn  klein  gefchenk  aan  geld  wierd  met  éven  zo  groote  dankbaar- 

heid aangenomen ,   als  ik  het  avondeten  aangenomen  had. 

Ik  vond  te  Zebid  noch  te  Tahate  eenige  oudheden,  welken  verdienen  afgeté- 

kend te  worden.  De  Arabiers  zeiden  wel,  dat  zij  nog  oude  kufifche  opfchrif- 

ten  in  hunne  moskeen  hadden,  doch  ik  wilde  mij  niet  in  dezelven  wagen,  wijl 

ik  niet  verzékerd  was ,   of  het  den  inwoneren  niet  miiïchien  eene  ergernis  zou 

kunnen  géven. 

Den  i   3   -ten  Maart  keerden  wij  wéder  van  Tahate  naar  Beit  el.  fakih.  De  weg 

gaat  naar  het  N.  ten  O.  2   mijlen  tot  Murra.  Op  dezen  gantfchen  afftand  zag  ik 

geen  huis ,   maar  wel  een’  gegraven’  put.  Murra  is  een  groot  dorp  in  W adt  el  ma- 

hdd,  en  heeft,  behalven  eenige  aanzienlijke  kubbets,  ook  eene  groote  manfa- 

le,  waar  dagelijks  30  tot  40  perfoonen  onderhouden  worden.  Van  hier  tot  bij 

de  koffijhut  Dimne ,   op  de  grenzen  tuflchcn  de  beide  ampten  Beit  el  fakih  en  Ze- 

bid ,   is  nog  15  mijl.  De  weg  van  Dumne  tot  Beit  el  fakih  is  reeds  in  
het  voor- 

gaande befchréven,  en  anders  zag  ik  in  deze  ftreek  niets  merkwaardigs. 

Thans  wifl  ik  reeds  bij  ondervinding,  dat  men  in  Yemen  al  zo  ongehinderd, 

en  met  niet  minder  veiligheid  reizen  kan ,   dan  in  éénig  land  van  Europa: ik  was 

daarom,  aanftonds  na  mijne  terugkomfl  van  de  tweede  bijreis,  bedagt,  om  eene 

derde  te  ondernémen.  Wijl  de  Ramadan,  of  de  vaftenmaand  ,   den  i6-len 

Maart  een  begin  nam,  vreesde  ik  alleenlijk,  dat  de  Mohammedaanen  in Tehama 

op  dien  tijd  éven  zo  ieverende  zouden  zijn ,   als  in  Egipte.  De  lieden ,   welken 

met  den  heer  forskSl  in  de  maand  Ramadan  van  Kahira  naar  Alexandrie  reisden, 

namen  hunne  vallen  zo  Hipt  waar ,   als  of  zij  te  huis  waren  geweeft ,   zij  aten 

noch  dronken  den  gantfchen  dag  niets,  en  waren  er  altijd  over  te  onvrede  en 

gémelijk,  als  zij  zagen  dat  de  heer  forskal  iets  nuttigde,  of  als  de  dagreis  wat 

lang  duurde.  Met  zulke  lieden  had  ik  geen  lult  te  reizen.  Doch  de  Mohamme- 

daanen in  Yemen  zijn  zulke  flipte  waarnémerS  niet  van  hunne  godsdienftpligten. 

In  de  maand  Ramadan  vallen  zij  wel,  wanneer  zij  te  huis  zijn ,   maar  op  reis  éten 

en  drinken  zij  als  naar  gewoonte;  zij  zeggen,  dat  zij  eiken  dag,  op  welken  zij 
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in  deze  maand  niet  vaften ,   in  eene  andere  maand  wéder  vergoeden.  Onder- 

tuiïchen  word  dit  gemeenlijk  vergeten.  Nadat  ik  dan  verzékerd  was ,   dat  de 

Mohammedaanen  alhier  in  den  Ramadan  op  reis  éten  en  drinken ,   huurde  ik  ee- 

nen  ézel,  en  ging  met  deszelfs  drijver  geheel  alléén  op  den  19*0  Maart  naar 

Kahhme.  Men  had  mij  verzékerd,  dat  bij  dit  dorp  nog  overblijfzels  eeneroude 

Rad  Lékte  waren.  En,  wijl  ik  het  niet  raadzaam  oordeelde ,   het  den  Arabic- 

ren  te  zeggen,  dat  ik  hun  land  doorreisde  om  kaarten  te  maken,  gaf  ik  voor, 

dat  ik  te  Lélue  opfchriften  wilde  zoeken,  om  te  zien,  van  welke  fchrijftékens 

de  Arabiers  van  deze  Rreek  zig  in  de  oude  tijden  bediend  hadden. 

Op  dezen  weg  vind  men ,   \   mijl  van  Beit  el  fakih,  eene  plaats  Eldchfa ,   waar  - 

van verder  niet  meer  overig  is ,   dan  eene  moské ,   die  nog  Reeds  in  goeden  Raat 

gehouden  word.  In  dezelve  is  de  begraafplaats  van  eenen  mohammedaanfehen 

heilige  Schech  el  acHSA  genoemd ,   eenen  zoon  van  den  beroemden  achmed  el 

musa,  befchermheilige  der  Rad  Beit  el  fakih,  van  wien  ik  bladz.  306  reeds  ge- 

meld  heb.  v«u  El  iehfi  gaat  men  i   mijl  tot  aan  eene  koffijhut  Rachtèn ,   en 

dan  nog  eene  mijl  tot  Kahhme.  Dit  dorp  ligt  dus  omtrent  mijl  van  Beit  ei 

fakih,  en  naar  het  N.  O.  ten  N.  Op  dezen  weg  paiïeert  men  Wadi  el Hdnmfch , 

welke,  gelijk  de  andere  Wadis  inTehama,  in  den  régentijd  overRroomt,  zig 

met  Wadi  el  Rèma  verëenigt,  en  onder  den  naam  van  W 'idi  JbaJJï  tuflehen  Schu- 

rêm  en  Samahhi  in  den  arabifchen  zeeboezem  flort. 

Aanstonds  na  mijne  aankomR  te  Kdhhrne  vernam  ik  naar  de  overblijfzels  der 

Rad  Lélue,  doch  ik  vond  er  niets  van,  dan  eene  groote  begraafplaats  met  eene 

menigte  vijfhoekige  fleenen  van  ongeveer  8   duim  middelijns ,   en  van  4   tot  5 

voet  lang.  Al  deze  Reenen  waren  zo  régelmatig ,   dat  ik  in  het  eerR  in  de  ver- 

beelding was,  dat  deze  figuur  door  kunR  daaraan  gegeven  was.  Ik  zag  egter 

aanRonds  digt  daarbij  eenen  heuvel  Dsjdbbel  K'hhme ,   welke  geheellijk  uit  zulke 

vijfhoekige  Reenen  beRond ,   en  van  denwelken  de  inwoners  al  die  Reenen  naar 

hun  kerkhof  gedragen  hadden.  De  Reenen  Ronden  in  dezen  heuvel  allen  bij 

rijen  regtflandig  naaR  en  op  malkanderen,  en  fchénen  door  een  Reenlijm  zo  wél 

te  zamen  gevoegd  te  zijn ,   dat  zij  door  kunR  niet  béter  hadden  kunnen  vaRge- 

zet  wézen.  Den  2iIle:1  Maart  en  den  Augs.  zag  ik  éven  dergelijke  wec- 

ken der  natuure  in  andere  oorden.  Na  mijne  terugkomR  te  Koppenhage  vind 

ik  in  het  handfchrift  van  den  heer  könig,  een’  deenfehen  geleerde,  dat  hij  ook. 
bergen, 
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bergen  van  zulke  vijfhoekige  fteenen ,   van  3   tot  3I  el  hoog,  en  \   el  middelijns, 

in  Ijsland  gezien  heeft.  Aldaar  Honden  de  fteenen  insgelijks  overëinde ,   digt  te 

zamen ,   en  in  veele  rijen  boven  malkanderen. 

Nadat  ik  dus  de  merkwaerdigheden  bij  Kahhme  gezien  had,  keerde  ik  weer 

naar  Beit  el  fakih  terug ,   en  dagt  aan  eene  vierde  kleine  bijreis. 

De  heer  forskSl  was  op  zijne  botanifche  reizen  in  de  vrugtbaare  bergagtige 

ftreeken  éven  zo  min  werkjoos ,   als  ik  op  mijne  geögraphifchen  in  Tehdma.  Hij 

deed  eene  zo  aangenaame  befchrijving  van  de  ftreek,  waardekoffij  gebouwd 

word,  dat  de  heeren  cramer  en  baurenfeind  hem  reeds  nagereisd  waren.  Al- 

zo ik  nu  de  ftreek  om  Beit  el  fakih ,   zuid  -   weft  -   en  noord  waard ,   reeds  meeftal 

bczogt  had,  begaf  ik  mij  den  ziften  Maart  insgelijks  op  de  reis  naar  deze  geberg- 

ten ,   om  mijne  drie  reisgenooten  optezoekcn ,   om  eens  weer  eene  koele  en  fris- 

lche  lugt  te  fcheppen,  en  een’  goeden  dronk  water  te  drinken.  Ik  ging  van 
Beit  el  fakih  I   mijl  O.  ten  N.  tot  D sjeik ,   en  van  hier  4   mijl  O.  ten  Z.  tot  Ame- 

rte.  TuiTchen  deze  beide  dorpen  was  weleer  een  dorp  Bafchïe ,   van  welk  thans 

niets  meer  overig  is.  Ik  reisde  verder  O.  ten  Z. ,   §   mijl  tot  Smid.  In  dit  dorp 

is  eene  groote  moské  met  een’  fraijen  koepel.  Verder  gaat  de  weg  f   mijl  tot 
Sordh,  i   mijl  tot  Kufl,  en  4   mijl  tot  Sennef,  welk  aan  het  gebergte  ligt.  Van 

hier  ziet  men  reeds  de  kleine  itad  Hadie ;   ik  had  egter  n0g  r   uur  vau  nocjen  t 
eer  ik  dezelve  kon  bereiken.  De  weg  is  hier  liegt.  Doch  hier  cn  daar  ziet  men 

aan  den  berg  nog  overblijfzels  van  eenen  geplaveidcn  weg ,   die  men  zegt  eertijds 

door  de  Turken  aangelegd  te  zijn. 

Mijne  reisgenooten ,   die  ik  te  Hadie  meende  aantetreffen,  waren  in  de  kof- 

fijplantagiën  op  den  berg.  Ik  volgdeze  nog  denzelfden  dag,  ongeveer  O. N. O., 

van  Hadie  op  den  weg  naar  Kusma,  en  bereikte  hen  na  twee  uuren  bij  Buig JJe, 

een  der  dorpen.,  welken  voornaamlijk  van  den  koffijbouw  beftaan.  Muildieren 

en  ézels  kunnen  op  dit  gebergte  in  het  geheel  niet  gebruikt  worden.  Men  moet 

het  zig  laten  wélgevallen,  den  fteilen  berg  te  voet  optekiauteren ,   en  de  weg  is 

zeer  flegt,  doordien  hij  zelden  verbéterd  word.  Desniettégenftaande  was  hij 

mij  zeer  aangenaam i   want  uit  de  dorre  en  zandige  vlakten,  aan  welken  ik  in 

Tehama  gewend  was,  bevond  ik  mij  hier  alzins  tuffehen  tuinen,  en  meeften- 

deels  tuilchen  koifijplantagiën  overgebragt. 

Brj 
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Bij  Kahhme  had  ik  maar  een’  kleinen  heuvel  van
  de  lange  vijfhoekige  fteenen 

gezien.  Hier  fcheen  een  groot  gedeelte  van
  het  gebergte  uit  deze  fteenen  tebe- 

ftaan  Dit  veroorzaakt  bij  afgebrokene  rotz
en,  voornaamlijk  daar,  waar  het 

water  afftort,  eene  fraije  vertoning ;   wan
t  zulk  een  waterval  fchijnt  allerwegs 

door  overëindftaande  kleine  zuilen  onderf
chraagd  te  zijn.  Deze  fteenen  laten 

zw  gemaklijk  van  de  rots  affeheiden ,   men  gebruiktze  daarom  tot  trappen  op  den
 

weg,  alsmede  tot  de  muuren,  met  welk
en  de  koffijhoven  aan  de  beneden  zijde

 

moeten  gefchoord  worden,  zij  komen  d
us  den  inwoneren  van  deze  bergagtige 

ftreek  zeer  wél  te  ftade. 

De  koffijboom  is  in  Europa  reeds  genoeg  bekend.  Hij  ftond  bij  Bul
gofe  in 

vollen  bloesfcm  ,   en  gaf  een’  aangenaamen  reuk.  De  
hoven  liggen  allen  traps- 

wijze boven  mal  kanderen.  Zommigen  worden  enkel  d
oor  den  régen  bewaterd. 

Anderen  hebben  in  hun  oppergedeelte  groote  
birkets  (waterhouders) ,   in  welken 

welwater  geleid ,   en  van  tijd  tot  tijd  op  al  de  banken ,   waarop  de  boomen 

gemeenlijk  zo  digt  bij  malkandercn  ftaan, 
 dat  de  zonneftraalen  er  nauwlijks 

doordringen  kunnen,  verdeeld  word.  Men  z
eide,  dat  de  boomen,  die  door 

kun ft  bewaterd  worden,  tweemaal  in  het  jaar  vr
ugt  dragen,  dat  egter  de  koffij- 

boonen  alsdan  de  ééne  reis  niet  tot  volle  rijpheid 
 komen ,   en  uit  dien  hoofde 

niet  zo  goed  zijn,  als  die  van  de  voornaamfte
  inzameling. 

Dewijl  het  hier  niet  aan  fteenen  ontbreekt,  gelijk  in  Tehama,  zo  zijn  al  de 

huizen ,   zo  wel  die  in  de  dorpen,  als  dezulken,  welken  luier  en  daar  op 
 de  ber- 

gen ftaan,  van  fteenen  gebouwd.  En,  fchoon  ze  allen, 
 in  vergelijking  van 

goede  europifche  huizen,  alleen  gering  zijn,  
hebben  dezelven  nogthans  van 

verre  een  fraai  aanzien,  vooral  diegeenen,  welken
  op  den  top  van  eenen  heu- 

vel of  berg  ftaan,  en  rondom  fraije  boomgaarden  
trapswijze  boven  malkanderen 

hebben.  Wij  waren  reeds  hoog  boven  Tehama,  egt
er  nog  nauwlijks  tot  op  de 

helft  van  den  weg  naar  Kusma,  de  woning  des  Döla’s  
van  dit  gebied,  bovenop 

het  gebergte.  De  uitzigten  zijn  hier  alleraangenaam!!:.  
Wij  kwamen  aan  eenen 

oord,  waar  men  een  huis  agter  eene  fchuin  opftaande  rots  gebouwd  
had,  en 

waar  het  gezigt  in  ’t  algemeen  zo  fchilderagtig  was ,   dat  de  heer  baurenfeind  er 

eene  tekening  van  maakte,  als  op  de  LXIII.  plaat. 

Wij  overnagtten  in  Bulgofe.  Verfcheidene  Arabiers  uit  dit  dorp  bezogten 

ons,  en,  dezen  weggegaan  zijnde,  kwam  onze  waerdin  en  eenige  
jonge  vrou- 
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wen  en  meisjes,  welken  allen  begerig  waren  om  Europeërs  te  zien.  Zij  fché- 
nen  niet  zo  kort  gehouden  te  worden  als  de  mohammedaanfche  vrouwen  in  de 

ftéden ;   want  zij  hadden  haare  aangezigten  in  het  geheel  niet  bedekt ,   en  fpraken 

ook  zeer  vrij  met  ons.  De  heer  baurenfeind  tékende  hier  opdeLXIV.  plaat, 
de  kléding  van  een  boerenmeisje,  dat  water  haalde.  Het  hemd  en  de  broek  van  dit 

meisje  waren  van  blauw  en  wit  geftreept  lijnwaat.  Aan  het  hemd  om  den  hals 

en  vóór  de  kniën,  en  aan  den  broek  onder  om  de  beenen  waren  eenige  van  ver- 

fcheidene  verwen  genaaide  vercierzels ,   volgens  de  algemeene  mode  van  dit  land. 

Nadcmaal  de  lugtftreek  op  de  bergen  niet  zo  heet  is  als  in  Tehama,  zijn  de 
vrouwen  hier  ook  veel  blanker,  dan  aan  den  zeekant. 

Den  22ftcn  Maart  klommen  wij  het  gebergte  weer  af  tot  Hadte.  Deze  plaats 

is  den  europifchen  kooplieden ,   welken  naar  Beit  cl  faki'h  komen  om  koffij  te 
kopen,  niet  onbekend;  want  dezelven  komen  gemeenlijk  x?oor  eenigentijd  hier 
heen,  omdat  het  in  die  ltreek  veel  aangenaamer  is,  en  voornaamlijk  omdat  het 
hier  niet  zo  heet,  en  het  water  daar  béter  is,  dan  in  het  dorre  Tehama.  Ha- 

die kan  men  veeleer  een  groot  dorp,  dan  eene  kleine  Rad  noemen,  en  de  hui- 

zen zijn  er  ook  zeer  liegt.  Doch  wégens  den  koffijhandel  is  de  plaats  merk- 

waerdig.  Er  worden  hier  op  zékere  dagen  in  de  week  vecle  koffijboonen  van 

de  naburige  fteile  bergen  ter  markt  gebragt ,   en ,   nadat  een  zéker  gedeelte  daar- 
van aan  den  Döla  te  Kusma  betaald  is,  ingepakt,  en  op  kameelen  naar  Beit  cl 

faki'h ,   of  regtdoor  naar  Hodeida  vervoerd. 

Wij  hadden  in  het  huis  van  den  Onderdóla  te  Hadie  ook  een  voortreflijk  uit- 

zigt.  Vóór  ons  was  een  diep  dal  met  vcifcheidene  afdelingen,  die  met  koornen 

tuinvrugten  bezaaid  waren ,   en  agter  hetzelve  lagen  veele  fteile  bergen ,   welk 

alles  te  zamen  genomen  een  zo  buitengemeen  gezigt  opléverde,  dat  de  heer  bau- 

renfeind  het  der  moeite  waerdig  agtte ,   hetzelve  aftetékenen.  Ik  heb  het  ook 
op  de  LXV,  plaat  in  koper  doen  brengen. 

Van  Hadie  naar  Beit  el  faki'h  gingen  wij  denzelfden  weg,  dien  wij  gekomen waren?  en  die  hier  voor  reeds  befchréven  is. 
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In  Yemen  maakten  ons  de  inwoners  onze  waarnemingen  neigens  minder  be- zwaarlijk dan  te  Beit  el  fakfli.  Dewijl  zij  gewoon  waren
  Europee»  te 

zien,  naamlijk  cenige  weinige  kooplieden,  die  wégen
s  den  koffijhandel herwaard 

komen,  en  reeds  willen,  dat  dezelven  den  geheelen  dag  niet  zo  llil 
 op  ééne 

plaats  kunnen  zitten,  gelijk  de  Oofterlingen,  zo  gaven 
 zij  niet  zeer  agt  op  onze 

wandelreizen :   en,  als  zij  er  ons  ook  al  over  ondervraagden ,   millen  wij  niette 

zeggen,  dat  dit  tot  bewaring  onzer  gezondhe
id  noodzaaklek  was,  en  hiermede 

waren  zij  te  vréde.  Onzen  vrienden,  met  welke
n  wij  altijd  raadpleegden,  of 

wij  veiliglijk  naar  dézen  of  génen  oord  gaan  kon
den,  kwam  het  onbegrijplijk 

voor,  hoe  de  heer  fokskül  en  ik  vermaak  konden  vinden,
  gedurig  in  de  groote 

hitte  omtereizen,  daar  zij  als  geborene  Arabiers,  in  he
t  heete  jaargetij  niet  bui- 

ten noodzaaklijkheid  bij  dag  uit  hunne  huizen  kwamen
.  Alzo  wij  voorgaven, 

dat  wij  voornémens  waren  naar  Tranquebar  in  Indië  te 
 gaan ,   en  reeds  zo  ver  > 

van  Europa  verwijderd  waren ,   oordeelden  zij ,   dat  wij  réden  hadden  alle  bijrei- 

zen  te  vermijden,  en  béter  zorg  voor  onze  gezondheid  te  dra
gen.  De  Arabiers 

verwonderden  zig,  dat  wij  zulk  eenen  verren  w
eg  gekomen  waren  zonder  han- 

del te  drijven.  Men  kon  niet  begrijpen,  hoe  wij  zo
  veel  geld  konden  vertéren 

zonder  iets  te  verdienen;  men  vermoedde,  dat 
 wij  goud  willen  te  maken,  en 

dat  de  Botanicus  daarom  telkens  op  de  berg
en  was,  om  een  zéker  kruid  te  zoe- 

ken, welk  naar  hunne  gedagten  hiertoe  nodig  is.
  Ook  meenden  zij ,   dat  ik  ver- 

borgene kunllen  moell  verllaan,  omdat  ik  de  Herren  dikw
ils  waarnam. 

Dit  alles  waren  maar  aanmerkingen  van  onze  vrienden.  De  Dóla  had  no
g 

niet  ééns  aan  ons  gezonden,  om  naarde  oorzaak  van  ons  o
mreizen  te  vernemen. 

Ik  wilde  derhalven  de  gunftige  gelégenheid ,   van  nog  meer  geögraphifche  reizen 

te  doen,  niet  verzuimen.  Ik  kende  reeds  een  groot  deel  van 
 Tehama,  naamlijk 

het  welUijk  gedeelte  van  het  koningrijk  Yemen,  en  het  ove
rige  dagt  ik  op  de 

reis  naar  Mochha  te  zien.  Van  Mochha  wilden  wij  over 
 Taas  naar  Sana, 

V   V   2 
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en ,   van  deze  hofplaats  des  Imams ,   regtdoor  naar  Beit  el  faki'h  terug  kéren :   ik 
hoopte  dus  op  deze  reizen  ook  het  zuidiijk  en  ooBlijk  deel ,   en  een  gedeelte  van 

het  binnen  (ie  der  bergiigtige  Breek  van  dit  gebied  te  zien.  Behalven  dat  agtte 

ik  het  tot  het  vervacrdigen  eener  kaarte  van  Yemcn  noodzaaklek ,   nog  eenige 

wégen  van  Beit  el  faki'h,  eene  Bad  in  het  midden  van  Tehama,  naar  andere  Bé- 
den in  het  binnenBe  der  bergiigtige  Breek  te  léren  kennen ,   en  verkoos  hiertoe 

de  wégen  naar  Uddên,  Dsjöbla  en  Taas  ,   omdat  ik  meende,  datze  veel  noordlij- 

ker waren ,   dan  ikze  werklijk  gevonden  heb. 

In  Tehama  reiB  men  met  de  grootBe  zekerheid  bij  nagt  zo  wel  als  bij  dag;  maar 

in  de  bergagdge  Breeken  begeeft  men  zig  niet  gaern  bij  nagt  op  weg,  en  zelfs  bij 

dag  zou  het  op  zulke  bijwégen ,   als  ik  wilde  némen ,   voor  één’  reiziger  alléén 
eenigzins  onveilig  kunnen  zijn.  Daarenboven  was  mij  de  tongval  der  Arabieren 

in  de  bergagdge  Breeken  nog  onbekend.  Ik  zogt  derhalven  mijnen  vriend  Fors- 

kül  te  overréden , deze  reizen  met  mij  te  doen;  want,  behalven  zijn  gezelfchap, 

had  ik  ook  hulp  aan  hem  in  de  taal ,   wijl  hij  op  het  koffijgebergte  reeds  veele 

woorden  geleerd  had,  die  in  Tehama  in  het  geheel  niet  in  gebruik  zijn,  en  mij 

dus  ook  onbekend  waren.  Forskür  bedagt  zig  niet  lang  om  zulk  eene  reis  méde 

te  ondernémen ,   van  dewelke  hij  al  zo  veel  nut  kon  hebben  als  ik.  Wij  hadden 

daartoe  geen  meer  voorbereiding  nodig,  dan  tot  onze  voorgaande  kleine  reizen. 

Wij  huurden  twee  ézels,  en  de  eigenaar  derzelven,  welke  ons  te  voet  volgen 

moeB,  was  onze  wegwijzer  en  bediende,  en  zomtijds  ook  onze  vertolker.  Wij 

beiden  hadden  reeds  eenen  eerwaerdigen  arabifchen  baard ,   en  dus  in  de  lange 

kléding  een  tamelijk  ooBerfch  aanzien.  Opdat  wij  egter  nog  minder  voor  Eu- 

peërs  zouden  gehouden  worden ,   namen  wij  elk  eenen  arabifchen  naam  aan  ,   en 

deze  onze  toeBel  deed  zelfs  onzen  ezeldrijver  geloven  ,   dat  wij  geen  Europeërs, 

maar  miflehien  ooBerfchc  ChriBenen  waren. 

De  heer  forskül  en  ik  gingen  dan  met  onzen  wegwijzer  den  26$®  Maart 

van  Beit  el  faki’h ,   *   mijl  Z.  ten  O.,  tot  aan  een  tamelijk  groot  dorp  Mehillc  el 
Aues.  Verder  §   mijl  Z.  Z.  O.  tot  aan  eene  koffijhutDy»,  welke  dien  naamheeft 

van  een  dorp,  dat  j   mijl  ten  W.  Z.  W.  ligt.  Van  de  koffijhut  Dsjah.be  gaat  de 

weg  vervolgens  Z.  Z,  O.  en  mijl  to tArbaien,  een  groot  dorp  in  Wadi  el  ma- 

had.  Daarna  gingen  wij  1   j   mijl  Z.  O.  ten  Z.  tot  Mundsje ,   |   mijl  Z.  O.  tot  bij 

het  dorp  Basdd ,   en  \   mijl  tot  bij  het  dorp  ArdspU.  Van  hier  gaat  de  weg  * 

mijl 
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mijl  Z.  Z.  O.  tot  bij  het  dorp  Mehdlle  es  Schech,  en  \   mijl  tot  Robó.  Dit 

Robó  is  een  groot  dorp  met  een’  Stik,  dat  is,  dat  er  ’s  weeks  een  marktdag  is, 

waarop  de  kooplieden ,   handwerkers  en  lédiggangers  uit  de  naburige  Héden  en 

dorpen  verzamelen ,   om  geld  te  verdienen  of  den  tijd  te  Bijten.  (Befchrijving 

van  Arabic,  bladz.  27).  Te  Robó  is  een  Schech,  welke  onder  den  Dóla  van 

Zebïd  Raat.  Dit  dorp  ligt  alzo  5!  mijl  van  Beit  el  faki'h. 

Den  27ften  gingen  wij  met  zonneöpgang  van  Robó  Z.  O.  ten  Z.  *   mijl  tot 

Akby.  Vervolgens  1   mijl  tot  Saldrne ,   een  dorp  aan  het  begin  der  bergen,  en  f 

mijl  tot  Mefchal.  Bij  dit  dorp  zag  ik  voor  het  eerR  vlietend  water  in  Yemen, 

te  wéten  Wadi  Zebïd  ,   voor  dat  het  Tehama  bereikt  heeft.  Het  bedde  van  de- 

zen Rroom  is  hier  zeer  breed ;   doch  wijl  het  in  langen  tijd  niet  geregend  had , 

zo  was  de  breedte  van  het  water  flegts  20  tot  24  voet.-  Hier  had  het  nog  een’ 

vrij  Rerken  val.  Zodra  het  water  op  den  dorren  bodem  in  Tehama  komt,  word 

het  op  de  omliggende  velden  verdeeld,  en  de  vloed  verheft  zig  geheellijk-  De 

Wadi  draait  zig  bij  Mefchal  naar  ’t  noorden  om  eenen  kleinen  berg.  Wij  gin- 

gen door  het  water  naar  de  zuidzijde  van  den  berg ,   en  kwamen  bij  Mat  da.  weer 

aan  den  vloed.  Mataa  is  het  laatfte  dnrp  naar  dezen  kant  in  het  ampt  Zebïd  ,.en 

heeft  weeklijks  eenen  marktdag. 

Op  het  vlakke  land  kan  men  in  het  reizen  den  afftand  der  plaatzcn  en  derzeh- 

ver  ligging  vrij  nauwkeurig  bepalen ;   maar  in  de  bergïigtige  ftreeken  is  men ,   ter 

oorzaake  van  de  bogten  en  den  flegten  weg ,   zomtijds  ten  aanzien  van  beiden , 

zeer  ongewis.  Men  moet  deswégen  vlijtiger  naar  het  compas  zien,  de  wegen 

aan  de  hooge  bergen,  overdewelken  men  rcift,  op  den  horizont  reduceren,  en 

den  afftand  zo  nauwkeurig  berekenen  als  het  bij  deze  omftandigheden  mogelijk 

is.  Volgens  mijne  rékening  en  gillingen  was  Mataa  van  Mefchal  f   mijl  ten  Z. 

O.  ten  Z.  if  Mijl  verder  kwamen  wij  bij  eenen  berg  Stillam.  Een  Arabier  uit 

deze  ftreek  had  mij  te  Hodeida  verhaald ,   dat  hier  figuuren  van  allerhande  dieren- 

op groote  fteenen  en  aan  den  berg  zelve  gegraveerd  waren.  Volgens  deze  be- 

fchrijving hoopte  ik  oude  opfchriften ,   zelfs  beeldlchriften  tc  vinden.  Doch  ik 

vond  mij  zeer  bedrogen.  De  lédige  hand  eens  Arabiers  had  hier  eenige  derge- 

lijke  flegte  figuuren  op  de  fteenen  gekrabbeld,  als  die,  waarvan  ik  bladz.  22p. 

gewaagd  heb. 

Van  den -berg  Stillam  gaat  de  weg  Z.  O.  ten  O.  4   mijl  tot  bij  de  koffijhut  Sul- 

V   v   3   lam, 
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326 lam,  en  vervolgens  J   mijl  verder  tot  langs  het  dorp  Sulldm.  In  dit  dorp  word 

weeklijks  ook  een  marktdag  gehouden.  De  weg  liep  tot  hier  dan  in  dan  langs 

Wadi  Zebïd.  Van  hier  gaat  de  ftroom  zuidlijker ,   doch  de  weg  gaat  Reeds  Z. 

Ó.  ten  Z.  over  eenen  tamelijk  hoogen  berg,  op  denwelken  eene  groote  vlakte 

is.  1   Uuren  daarna  gingen  wij  weer  naar  de  zuidzijde  van  den  ftroom.  Wij 

zagen  op  dezen  weg  flegts  twee  dorpen  van  verre,  en  van  dezen  heb  ik  de  naa- 

men  niet  gehoord.  Wij  hielden  ons  nagtléger  te  Machfa ,   ongeveer  eene  mijl  Z. 

O.  ten  O.  van  Sullam.  Machfa  ligt  dus  omtrent  4}  mijl  van  Robó,  en  ,omde- 

zelven  afteleggen,  hadden  wij,  wégens  de  flegte  en  kromme  wégen,  uur 

nodig. 

Op  dezen  weg  ziet  men  zelden  reizigers.  Hij  is  niet  alleen  flegt,  maar  ook 

weinig  bewoond,  en  om  die  réden  zoratijds  min  of  meer  onveilig.  Doch  zédert 

eenige  jaaren  is  te  Machfa  een  Onderdölamet  cenige  ibldaaten  van  den  heer  van 

Uddên ,   en  men  zegt ,   dat  deze  verpligt  is ,   de  fchade  te  vergoeden ,   wanneer 

er  roverijen  in  zijn  gebied  gepleegd  worden.  Zédert  dien  tijd  heeft  men  niet  veelte 

vrézen.  De  Onderdok  eifchte  van  ons  J   fpéciedaalder  weggeld.  Ik  vond  de- 

ze en  in  ’t  algemeen  al  de  fchattingén ,   die  de  arabifche  regering  van  een’  reizi- 

ger vordert,  zeer  gering,  in  vergelijking  van  hetgeen  men  in  Europa  betalen 

moet. 

Te  Machfa  word  ook  weeklijks  markt  gehouden.  De  huizen  in  dit  dorp  zijn 

nog  veel  flegter  dan  die  in  Tehama.  Zij  hebben  in  ’t  geheel  geen  wanden ,   maar 

befiaan  enkel  uit  eenige  fparren,  die  met  riet  gedekt  zijn.  Wij  verkregen  hier 

met  veel  moeite  zulk  eene  armhartige  hut ,   waarin  men  in  het  midden  nauwlijks 

regtöp  flaan  kon,  en  van  onder  was  het  gantfche  huis  niet  breeder ,   dan  dat  6- 

ven  twee  perfoonen  naafl  malkanderen  liggen  konden.  Eén  éénigc  zétel  (Serir)  , 

waarvan  men  cr  anders ,   in  Tehama,  veelen  in  één  huis  vind,  zou  dit  gantfche 

huis  beflagen  hebben.  Doch  deze  Roeien  zijn  in  debergligtige  flreeken  van  Ve- 

men in  het  geheel  niet  in  gebruik.  Elk  zit  daar,  zo  als  in  Egipte  en  Turkije, 

op  den  grond.  De  gemeene  Arabier  heeft  in  de  koudere  bergagtige  flreek  ook 

ander  beddegoed  dan  men  in  Tehama  heeft.  Hij  kruipt  geheel  naakt  in  een 

grootenzak,  evenwel  zonder  den  zak  over  het  hoofd  te  laten  toebinden,  cn 

■hierin  ligt  hij  niet  alleen  warm  ter  oorzaake  van  zijn’  eigen’  adem  en  zijne  uit- 

waaflèmingen ,   maar  de  zak  is  ook  des  nagts  altijd  zuiver  van  ongedierte, door- 

dien 



naar  UDDEN,  DSJOBLA,  TA  AS  en  HAS.  327 

dien  bij  over  dag  gemeenlijk  omgekeerd  op  het  dak  van  het  huis  ligt.  Ik  zelve 

heb  nooit  de  proef  genomen  van  in  eenen  zak  te  flapen ,   ondertufichen  gewen- 
de ik  mij  al  fchielijk,  des  nagts  het  aangezigt  ook  te  bedekken, vooral  indeope- 

nelugt;  want  alsdan  heeft  men  niets  van  den  dauw  noch  van  de  fchadelijke  win- 
den te  vrezen.  (Befchrijving  van  Arabië,  bladz.  61).  Wij  vonden  in  de  dor- 

pen aan  dezen  weg  geen  ander  éten  dan  een  weinig  flegt  brood  van  durra,  en 
zomtijds  kameelmelk.  Doch  het  water  fmaakt  iemand ,   die  uit  Tehama  naar  de 
bergenkomt,  des  te  béter. 

Den  28ltJa  Maart  gingen  wij  van  Machfa  door  veele  kromten  omtrent  1   mijl 
Z.  O.  ten  O.  tot  Mfil.  Tusfchen  deze  beide  dorpen  reisden  wij  over  eenegroo- 
te  vlakte  boven  op  eenen  berg,  die  digt  met  ftruiken  en  kruiden  bewasfen,  en 
hier  en  daar  omgeploegd  was.  De  bergen  worden  dus  van  hier  af  reeds  vrugt- 
baarer.  De  huizen  worden  ook  allengs  béter,  zij  zijn  van  fteenen  gebouwd, 
en  van  boven  plat.  Ondertusfchen  zijn  de  muuren  der  boerenhuizen  flegts  van 
op  malkandercn  gelegde  fteenen ,   zonder  met  kalk  of  leemaarde  gemetzcld  te 
zijn ,   en  derzefver  platte  daken  zijn  met  aarde  gedekt.  Wadi  Zebid  is  aan  de 

noordzijde  van  den  weg ,   doch  zo  vei  afgelégen ,   Jat  wij  er  de  bogten  niet  van 
konden  zien. 

Te  Mfi'I  was  het  marktdag.  Wij  hadden  dus  onzen  tijd  waarfchijnlijk  zeer  wél 
kunnen  doorbrengen;  doch,  dewijl  wij  noch  van  vrijgelei  -   noch  van  andere  aan- 

bevelingsbrieven voorzien  waren ,   maar  onbekend  wilden  reizen ,   zo  vermijd- 
den  wij  alle  plaatzen ,   waar  veel  volk  verzameld  was ,   en  zetteden  onze  reis  ver- 

der voort.  Aan  de  andere  zijde  van  het  dorp  is  een  zo  hooge  berg  (Nakil)  y 

dat  wij  meer  dan  \   uurs  werk  hadden  om  denzelven  te  beklimmen.  Aan  den 

voet  van  dezen  berg  was  veel  glimmer  (. Mica )   ,   en  dit  hield  de  gemeene  man 

voor  een  téken  dat  hier  goud  zijn  moet.  Tégen  den  middag  kwamen  wij  aan 

cene  koffijhut  Heirdn ,   nadat  wij  een  half  uur  te  voren  eene  kubbe  boven  het 

graf  van  eenen  heilig ,   niet  ver  van  eene  bron ,   gezien  hadden.  Bij  deze  bron 
itond  een  houten  bak ,   in  denwelken  goedhartige  lieden  telkens  water  gieten , 

om  het  voorbijgaande  vee  te  drenken.  Heiran  is  ,   naar  mijne  rékening,  |   mijl 
ten  O.  Z.  O.  van  Mfil. 

Daarna  pasfeerden  wij  het  dorp  Sahhl  op  den  top  van  eenen  berg ,   en  de 

begraafplaats  van  eenen  Schech  tari  boven  op  een’  anderen  berg.  De  heer, 

FORS’ 
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poRSKÊiL  meende,  dat  al  de  bergen  in  deze  ftreek  veel  ijzerërtz  in  he
bben.  Wij 

bléven  des  nagts  in  eene  koffijhut  El  Wad f ad ,   zo  omdat  onze  é
zels  begonnen 

moede  te  worden,  als  omdat  de  heer  forskêü  bier  aan  een  vli
etend  watertje 

kruiden  wilde  zoeken.  El  Wachfad  is  maar  éénen  dag  in  de  w
eek  bewoond, 

naamlijk  als  hier  marktdag  gehouden  word.  Wij  vonden  hier  geen  i
nwoners, 

dan  den  koffijwacrd.  De  huizen  der  anderen  waren  allen  zeer  lieg
t  en  geheel 

lédig.  De  plaats  geleek  uit  dien  hoofde  volkomen  naar  
een  verlaten  dorp.  De 

weg 'van  Heiran  tot  El  Wachfad  heeft  veele  kromten.  De  afftand  dezer 
 plaat 

zen  in  eene  regte  lijn  is  omtrent  i*  mijl  O.  Z.  O.  Van  Ma
chfa  tot  EI  Wachfdd 

heeft  men  dus  3   mijlen,  doch  over  dezen  moeften  wij  7   uuren  toebrengen.
 

Wijl  men  in  deze  ftreek  eerlang  régen  verwagtte ,   zo  had  men  op  den  weg, 

tégen  den  berg  op,  lange  kleine  dammen  van  ftruiken  en  fteenen  ge
maakt,  om 

het  van  de  bergen  afftromende  régenwater  op  de  akkers  te  leiden;  want  deze
l- 

ven  liggen  niet  fchuin  tégen  den  berg,  maar  horizontaal  trapswijze  boven  mal- 

kanderen ,   en  zijn  elk  aan  de  benéden  zijde  met  cenen  muur  onderfchraagd.  Bo- 

vendien  is  er  een  dam  van  aarde  op  den  muur,  opdat  het  op  den  akker gebragte 

water  niet  aanftonds  weer  aflopen  kan  Deze  wijze  van  het  land 
 te  bewateren 

verdient  miflehien  in  andere  landen  nagevolgd  te  worden.  Maar  n
iet  eene  manier 

van  hout  te  vellen,  welke  ik  in  deze  ftreek  zag.  Men  had  onder  in  den  ft
am 

vuur  ontLloken  ,   cn  dit  liet  men  zo  lang  branden ,   totdat  de  boom  door  zijne 

eigene  zwaarte  omviel,  of  totdat  men  hem  omrukken  kon. 

Den  29ten  Maart  2   uuren  na  den  middag  vertrokken  wij  van  El  Wachfad, 

eerft  door  den  reeds  gemelden  vloed,  vervolgens  over  heuvels  tot  bij  een’  ande- 

ren kleinen  vloed,  die  van  ’t  ooften  van  bergen  afkomt ,   en  zig  daarna,  met 

verfcheidene  andere  beeken  dezer  ftreek ,   in  Wadi  Zebid  uitftort.  Hier  zagen 

wij  de  eerfte  koflïjplantagiën  op  deze  gantfche  reis  van  Beit  el  faltih.  Va
n  El 

Wachfad  zou  bet  omtrent  |   mijl  naar  het  O.  ten  Z.  zijn,  indien  de  weg  regt 

ware.  Naderhand  komt  men  ten  eerften  weer  op  bergen ,   waarvan  de  eerfte 

klein ,   doch  de  beide  anderen  tamelijk  hoog  zijn.  Op  den  laatften  is  eene  ver- 

vallenc  moské,  en  bij  dezelve  eene  koffijhut,  ongeveer  f   mijl  naar  ’t  O.  ten  Z. 

van  den  gemelden  vloed.  Een  weinig  meer  dan  een  half  uur  verder  kwamen  wij 

wéder  aan  het  dal  Zebid,  welk  wij  van  El  Machfa  tot  hier  niet  gezien  hadden. 

In 
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In  deze  ftreek  waren  ook  plantagiën  van  koffijboomen. 
 De  weggaat  vervolgens 

ten  deele  door  den  vloed,  en  is  om  die  réden  zeer  moeil
ijk.  Wij  gingen  der- 

halven  naar  eenen  tak  van  deze  groote  Wadi,  dien  wij  than
s  droog  en  met  riet 

bcwaflcn  vonden,  welk  20  voet  hoog  was.  Dit  ri
et  hing  van  beide  zijden  over 

den  weg  ,   of  veeleer  droogen  vloed,  en  maakte  ee
n  aangenaam  natuurlijk  prieel, 

Uddêti  ligt  niet  ver  van  hier.  Ik  ftel  omtrent  een
e  mijl  van  de  hiervoor  gemelde 

moské  naar  ’t  O.  ten  Z.  en  dus  2   mijlen  of  4   uu
ren  30  minuuten  van  El 

Wachfad. 

De  ftad  Uddèn  is  open  en  flegts  klein.  Zij  bevat  omtrent  250  tot
  300  hui- 

zen ,   die  allen  zeer  duurzaam  van  kalk  en  Heen  gebouwd  zijn.  Een  klein  w
ater 

ftroomt  aan  de  noordzijde  voorbij  de  ftad,  en  valt  in  Wad
i  Zebid.  De  geheels 

ftreek,  van  Tehama  af  tot  digt  bij  deze  ftad,  was
  aan  den  weg,  dien  wij  pas- 

feerden ,   flegts  weinig  bebouwd.  Doch  dit  landfehap  
is  in  andere  ftreeken  fterk 

bewoond,  het  heeft  veele  inkomften van  zijne  koffij ,   en  men  houd  de  koffij  van 

Uddèn  voor  de  befte  in  gantfeh  Yemen,  en  gevolg
lijk  in  de  gantfche  waereld. 

Ik  geloof,  dat  de  Imam  geen  Dóla  naar  dit  ampt 
 zend,  maar  dat  de  regering  in 

het  ̂ eflagt  eens  Schechs  blijft,  wiens  paleis  
buiten  de  ftad  op  een’  hoogen  berg 

ligt.0  Evenwel  fchijnt  liet,  dat  de  alhier  regerende
  Schefh  de  opperheerfchappjj 

des  Imams  erkent. 

Den  30^*“  Maart,  des  voormiddags ,   gingen  wij  van  Uddèn  omtrent  f   mijl 

tot  Wadi  Zebïd,  daar  wij  veel  riet  zagen.  De  vlo
ed  wendde  zig  kort  daarop 

noordlijk,  en  wij  reisden  nog  ;   mijl  O.  
ten  Z.  tot  aan  een  dorp .SMScMUri. 

Verders  *   mijl  tot  bij  eene  koffijhut  Hatdbu  op  de
n  berg  El  maf  aai.  Lelden  ligt 

van  hier  naar  het  W.  ten  N.  Deze  ftreek 
 is  veel  fterker  bebouwd  dan  aan  den. 

anderen  kant  van  de  ftad.  Van  de  gemelde  k
offijhut  hadden  wij  nog  £   mijl  tot 

in  Wadi  Zebïd.  De  vloed  gaat  van  hier  zuidwaard,
  wij  gingen  eene  halve  mijl 

wegs  bergop  tot  Osle.  Bij  dit  dorp  zagen  wij  eenigc 
 velden  met  liegt  fuikerriet. 

Het  ligt  reeds  tamelijk  hoog,  doch  wij  hadden  nog  2*  uur  werk,  
om  van  Osle 

tot  op  den  top  des  bergs  te  komen ,   en  hadden  in  dien  tijd  nauwlijks  4   rmjl  in 

eene  regte  horïzontaale  ftrekking  op  onze  reis  gewonnen. 

Het  fcheen ,   als  of  de  weg  over  dezen  fteilen  berg  ten  deele  was  geplavei
d 

geweeft;  doch  zédert  veele  jaaren  had  men  ter  verbetei
inge  van  denzei  ven  niets 

Xx  aan- 
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aangewend.  Anders  zag  ik  dezen  dag ,   zo  als  naderhand  in  verfcheidene  andere 

ftrecken  van  het  vrugtbaar  gedeelte  van  Yemen,  zulke  gemaakte  fchikkingen  tot 
gemak  der  reizenden ,   als  men  in  veele  landen  niet  vind.  Aan  dezen  berg  wa- 

ren drie  Madsjih  of  waterhuisjes ,   die  nog  bij  aanhoudendheid  met  fchoon  klaar 

Water  voorzien  worden ,   opdat  de  voorbijgaande  zig  bijwijlen  dooreenen  goeden 
dronk  zou  kunnen  verkwikken.  Deze  waterbakken  zijn  omtrent  zf  voet  in  ’t 

Vierkant,  en  5   tot  7   voethoog,  van  boven  rond  of  fpitstoegemetzcld,  en  heb- 

ben flegts  aan  de  ééne  zijde  eene  kleine  opening,  doorwelke  men  er  het  water 

ingiet.  Zomtijds  vind  men  bij  deze  arabifche  drinkhuizen  een  iluk  van  eene 

uitgehooide  kawoerde,  of  een’  kleinen  houten  lepel.  Tot  meerer  zékerheid 
zal  liet  béter  zijn,  dat  de  reiziger  zig  niet  daarop  verlate,  maar  zelve  eenen 
kop,  en  op  lange  reizen  ook  eenen  Barddk  (waterkruik)  médenéme.  Alzo  de 

plasregens  op  zekeren  tijd  van  het  jaar  in  deze  hergngtige  ilreek  zeer  me- 
nigvuldig zijn,  zo  heeft  men  aan  dezen  berg  ook  twee  huizen ,   of  veeleer  klei- 

ne gewelven  gebouwd,  in  dewelken  de  reizigers  fchuilplaats  kunnen  vinden. 

Omtrent  op  f   der  hoogte  van  den  berg  is  een  dorp  Ra  ka  digt  aan  den  weg,  en 
een  ander  klein  dorp  Mafchwdm  ligt  aan  de  noordzijde  van  denzelven.  Op  den 
berg  ziet  men  de  Had  Uddên  naar  het  W.  ten  N.  en  de  ftad  Abb  naar  ’t  O.  ten 
Z.  De  ftad  Dsjöbla  ugt  agtei  eenen  berg ,   in  eene  regte  ftrekkintT  omtrent 
cenc  mijl  ten  Z.  O.  Ucld6n  en  Dsjöbla  liggen  dus  ongeveer  3   duitfche  mijlen van  malkandcren. 

Wij  hadden  eenen  thermometer  van  reaümur  méde  op  reis  genomen,  wiens 
hoogte  wij  bij  elke  gelegenheid  aantékenden,  wijl  ondertusfehen  de  heer  bau- 
renfeind  de  hoogte  mijns  thermométers  van  fahrenheit  te  Beit  el  faki'h  op- 

tékende. De  reaumurfche  ftond  dezen  namiddag  te  i   uur  op  i7f,  dat  is  71 
fahrenheitfche  graaden,  en  om  denzelfden  tijd  ftond  mijn  thermométer  te  Beit 

el  faki'h  op  96  van  deze  graaden.  Dus  was  het  hier  veel  kouder,  dan  in  Teha- ma.  De  kléding  was  een  tweede  thermométer,  waaraan  men  het  verfchil  der 
warmte  befpeurde.  De  boeren  in  Tehama  gingen  fchier  naakt,  en  de  gemeene 
Heden  in  deze  bergagtige  ilreek  droegen  nog  fchaapenpelsfen. 

Op  den  weg  van  den  gemelden  berg  tot  Dsjöbla  zagen  wij  van  verre  verfchei- 

te  dorpen.  Drie  dcrzelven  héten:  Medïne,  Bent  Hasfan ,   en  Okcibe.  Op  het' 

hangen 
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hangen  van  den  berg  lagen  veele  koornvelden  trapswijze  boven  malkanderen, 

en  verwekten  in  dit  jaargetij  een  aangenaam  gezigt.  Koffijboonen  worden  in 

deze  anders  vrugtbaare  ilreek  niet  gebouwd. 

De  Arabiers  in  Yemen,  en  voornaamlijk  die  van  de  bergagtige  fireek,  houden 

de  voorbijgaanden  veeltijds  onder  weg  fiaande,  en  vragcnze ,   wat  voor  lands- 

lieden zij  zijn  ?   van  welk  dorp  zij  des  morgens  vertrokken  zijn  ?   waar  zij  den 

volgenden  nagt  denken  te  overnagten?  enz.  En  dit  doenze  met  geen  ander 

oogmerk,  dan  om  wat  nieuws  te  horen,  en  het  zou  tégen  alle  beleefdheid  zijn. 

wanneer  men  op  al  deze  vraagen  niet  wilde  antwoorden.  Wij  beantwoordden 

ook  de  beide  Iaatfle  vraagen  naar  waarheid ,   doch  de  eerfte  dubbelzinnig;  want 

wij  zeiden  altijd,  dat  wij  van  Es  fchdm  (uit  het  noorden)  kwamen.  De  Ara- 

biers verflonden  door  Schdm ,   Siric  of  Damask,  'en  hielden  ons  gemeenlijk  voor 
Turken.  Als  iemand  bij  geval  ronduit  vraagde,  of  wij  Turken  waren,  zo  ant- 

woordden wij ,   dat  wij  Nasfdra  (Chmtenen)  waren,  en  men  zag  ons  voor  Grie- 

ken of  Armeniërs  aan.  Wij  hadden ,   zonder  iets  te  vrezen ,   ons  wel  Europe- 

ers  kunnen  noemen ,   doch  vrij  vermijdden  dit  iiefil  op  zulke  bijreizen ,   om  de 

nieuwsgierigheid  van  het  gemeen  niet  gaande  te  maken.  Dewaerdin  in  eenkof- 

fijhuis  te  Ardsjüd  fcheen  ons  voor  turkfche  geeflelijken  te  houden;  want  bij  ons 

vertrek  verzogt  zij ,   dat  wij  een  Fatha  (het  algemeen  gebed  der  Mohammedaa- 

nen)  voor  haar  zouden  bidden.  Toen  wij  te  Dsjöbla  aankwamen,  was  er  een, 

die  mij  hadsji  achjmet  noemde ,   en  mij  onder  dien  naam  reeds  voor  eenige  jaa^ 

ren  meende  gekend  te  hebben  enz.  Paffen,  tollen,  en  andere  oorzaaken ,   waar- 

door de  reizigers  in  Europa  zo  dikwils  aangehouden  worden ,   hielden  ons  in  ’t 

geheel  niet  op ;   men  vraagde  er  ons  niet  eens  naar.  Onaangezien  den  Ramadan , 

vonden  wij  egter  in  de  koffijhutten,  ook  in  de  hier  of  daar  afgezonderden ,   lie- 

den die  den  reizigeren  kifcher  aanboden ,   en  in  de  Réden  kon  men  des  dags  é- 

ten  kopen. 

Dsjöbla  is  de  hoofdftad  in  het  ampt  Temen  dia,  en  de  verblijfplaats  van  den 

Dola.  Deze  Rad  ligt  in  eenc  kromte,  en,  ter  lengte  van  500  dubbelde  fchré- 

dsn,  aan  een  fmal  en  diep  dal  of  gragt  in  de  rots.  Doch  zij  fchijnt  niet  breed 

te  zijn ,   en  daarom  twijfel  ik ,   of  men  er  wel  over  de  600  huizen  teilen  kan.  De 

fh-aaten  zijn  hier,  tégen  de  algemeene  gewoonte  in  Egipte  en  Arabië,  geplaveid. 

De  huizen  zijn  hoog ,   en ,   naar  de  arabifche  wijze ,   wél  gebouwd.  Kafleelen 

Xx  2   en 
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53  a en  ftadsmuuren  heb  ik  te  Dsjöbla  niet  gezien ,   en ,   om  geen  agterdogt  te 

géven ,   tragtte  ik  ook  niet  om  kennis  te  maken  met  zulke  inboorlingen ,   die  mij 

overal  hadden  kunnen  omleiden.  De  Jooden  wonen  hier,  zo  als  in  andere  ftree- 

ken  van  Yemcn,  buiten  de  ftad.  Hunne  wijk  te  Dsjöbla  is  ioo  dubbelde  fchré- 

den  lang ,   en  half  zo  ver  ten  vveften  van  de  ftad  af. 

Reeds  voor  eenige  honderd  jaaren  was  Dsjöbla  eene  vermaarde  ftad  ;   egter 

kon  ik  hier  geen  opfchriften ,   die  eenige  opmerking  verdienden ,   ontdekken.  Men 

bragt  ,ons  buiten  de  ftad  bij  eene  vcrvallene  moské  met  verfcheidene  andere  ge- 

bouwen, die,  naar  men  zegt,  zekere  omar  ibn  said,  die  den  titel  voerde  van 

Sdhheb  el  chóttua  u   Sdhheb  d   killam  ddhhab,  gebouwd  heeft.  Men  zag  egter  uit 

de  thans  ten  halve  nog  ftaande  wanden,  en  het  overblijfzel  van  een  opfchrift, 

dat  zij  niet  zeer  oud  zijn.  Men  zeide,  dat  bij  het  dorp  Okiibe  nog  dergelijke 

vervallene  moskeen  ftaan ,   maar  wij  oordeelden  het  der  moeite  niet  waerdigder- 

waard  te  gaan.  Bij  ons  vertrek  toonde  men  mij  nog  eene  kleine  met  een’  muur 

omgévene  plaats,  en  meende,  dat  aldaar  een  turkfche  Pafcha  begraven  is.  De 

tijd  liet  mij  niet  toe ,   de  opfchriften ,   welken  hier  zijn ,   aftefchrijven ,   en  men 

zal  er  zig  in  Europa  weinig  aan  laten  gelégen  zijn,  wie  voor  150  jaaren  als  Paf- 

cha te  Dsjöbla  overleden  is. 

Den  3 1 ften  Maart  des  namiddags  gingen  wij  van  Dsjöbla  op  den  weg  naar 
Tdas ,   eerft  bergop  en  door  bogtïge  wégen  omtrent  O.  Z.  O.  Vervolgens  wierd 

de  weg  meer  gebaand,  en  keerde  zig  naar  ’t  Z.  Z.  O.  Wij  namen  ons  nagtlé* 
ger  in  eene  groote  Simfera ,   of,  gelijk  de  Turken  zeggen,  Chtin ,   Karwanferoj , 

welke  aan  de  zuidzijde  van  eenen  zeer  hoogen  berg  Mhdrras,  en  omtrent  op  | 

der  hoogte  van  denzelven  ligt.  Wij  bragten  op  den  weg  van  Dsjöbla  tot 

Mhdrras  3   uuren  toe;  ik  réken  egter  de  regte  lijn  op  ongeveer  1   \   mijl  naar  ’t 
Z.  O,  ten  Z. 

Den  volgenden  morgen  namen  de  heer  forskül  en  ik  eenen  wegwijzer,  en 

beklommen  een’  anderen  nabij  liggenden  hoogen  berg  Chóddra ,   om  daar  de  0- 
verblijfzels  van  een  bergkafteel  te  bezigtigen.  De  berg  Mhdrras  is,  bij  de  vlak- 

te naar  het  zuiden  te  vergelijken,  reeds  zeer  hoog.  Wij  hadden  egter  nog  bij- 

na een  geheel  uur  nodig  om  den  berg  Chóddra  op  te  klimmen:  en,  nadat  wij 

eindlijk  deszelfs  hoogften  top  bereikt  hadden ,   zagen  wij  geen  andere  oudheden, 

dan  die  men  bij  de  verwoefte  bergkafteelen  in  Duitfchland  zien  kan.  De  muu- 

ren 
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ren  en  torens  van  dit  arabifch  k afteel  zijn  van  harde  en 
 ongehouwene  fteenen , 

van  welken  het  ruwe,  bij  gebrek  aan  fcherpe  werktuigen,  fchij
nt  afgeflagen  te 

ziin.  De  torens  zijn  tégcnwoordig  nog  hooger  dan  de  muur
,  doch  alles  is  zeer  ver- 

vallen. Aan  de  eene  zijde  waren  in  den  muur  langwerpige  en  frnalle  g
aten ,   welken 

waarfchijnlijk  fchietgaten  voor  boogen  en  pijlen  gew
eeft  zijn.  De  gebouwen  in 

dit  kafteel  zijn  allen  geheel  in  puinhoopen  vera
nderd.  Men  kan  er  verder  niet 

van" kennen ,   dan  een’  grooten  vierkanten ,   en  een’  ronden  waterbak,  waarin 

de  kalk  aan  de  wanden  nog  zeer  wél  is  be
waard  gebléven.  Volgens  de  over- 

léveringen  is  dit  kafteel,  als  méde  een  ander  op  den
  berg  Takel,  niet  ver  van 

Dsjöbla ,   door  eenen  assüne  jUiiheli  gebouwd.  Jahhel  betékent  onwét
end. 

Dit  is  een  woord ,   waarvan  de  Arabiers  zig  gaern  van  hunne  heidenfche  voo
r- 

vaderen bedienen.  Nooit  heb  ik  gehoord,  dat  zij  dezeïven  K
aft.,  den  gemee- 

nen  naam ,   waarmede  zij  thans  alle  Heidenen  plégen  te  b
enoemen,  geheten  heb- 

ben Van  opfchriften  vond  ik  in  het  kafteel  op  den  berg
  Chóddra  niet  het  gering, 

fte  blijk.  Ondertuffchen  ziet  men  reeds  uit  de  wi
jze  waarop  de  fteenen  bewerkt 

waren,  dat  het  zeer  oud  zij
n  moet. 

Op  den  gemelden  berg  ziet  men  naar  de  zuidzijde
  wel  20  dorpen  en  kleine  fté- 

den  Wijl* ik  het  niet  wagen  wilde ,   de  naamen  van  al  de  plaatzcn  in  tegenwoor- 

digheid van  onzen  leidsman  optefchrijvcn ,   kon  ik  flegts  aanmerken,  dat  Tdas 

van  hier  naar  het  Z.  Z.  W.  een  weinig  weftwaard  ligt.  Het
  fteedje  Düfchruk 

ligt  naar  het  Z.  Z.  W.  Dsjemad  naar  ’t  zuiden ,   de  Smfer'd  Mh  nas  naar  ’t.  Z. 

W.  ten  Z.,  een  hooge  berg  Ahbur  naar  ’t  O.  Z.
  O. ,   en  den  berg  Schirman  ver- 

der zuidöoftwaard. 

Den  iften  April  1763  gingen  wij  des  voormiddags  te  11  uuren  van
  onze  Sim- 

pel den  fteilen  berg  Mharras  af.  Al  wat  van  Mochha  na
ar  Sana  gaat,  moet 

hier  voorbij.  Daarom  is  dit  de  hoofdftraat  in  het  gan
tfche  land ,   en  de  Arabiers 

onderhouden  den  weg  aan  dezen  fteilen  berg  béter ,   dan  aan  de  bei  gen  tuiïchen 

Dsjöbla  en  Uddên,  bïj  Hadie  en  in  andere  ftreeken ,   welken  thans  niet  meer  zo 

veel  bezogt  worden.  Hij  loopt  zeer  krom,  is  voor  hetgrootfte  gedeelte  wél 
 ge- 

plaveid, en  dus,  in  vergelijking  zijner  hoogte,  vrij  gemaklijk  (*)•  Een
  half uur 

(*)  In  de  voyage  de  VJralie  heureufe  leeft  men,  bladz.  231  ,Nos  voyageurs  appriren
t  quilyaplu. 
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uur  daarna  kwamen  wij  aan  eene  koffijhut  en  eene  MadsjU ,   (gemetzelden  pilaar 

met  een’  kleinen  waterbak  voor  reizigers) ,   en  na  20  minuuten  troffen  wij  ee- 
ne tweede  hoffijhut  en  eene  madsjil  aan ,   onder  aan  den  berg.  Wij  hadden  dus 

50  minuuten  tijds  nodig,  alleen  om,  van  de  fimfera  af,  welke  niet  eens  boven 

.   op  den  berg  ligt,  tot  benéden  te  komen;  doch  indien  deze  weg  op  den  horizont 

gereduceerd  word ,   bedraagt  dezelve  in  eene  regte  lijn  nauwlijks  \   mijl.  Van  den 

voet  des  bergs  gaat  de  weg  naar  ’t  Z.  ten  W.,  dan  door  een’  kleinen  vloed,  dan 
op  eenigen  affland  van  denzelven ,   tot  Kdada ,   een  dorp  op  eenen  heuvel.  Van 

Kaade  gingen  wij  weer  bergaf,  en  vervolgens  over  eene  grootevlakte  tot  bij  het 

dorp  Amdki ,   welk  omtrent  2,  mijl  Z.  Z.  W.  van  den  berg  Mharras  afgelegen 
is.  Daarna  reisden  wij  ongeveer  ij  mijl  Z.  ten  W.  Hierop  ging  de  weg  bijna 
ooftwaard,  doch  hij  keerde  zig  eerlang  weer  naar  het  Z.  ten  W.  omtrent  f 

mijl,  tot  bij  eene  koffijhut  Dsjafdr.  Dit  huis  heeft  zijnen  naam  van  eenen 
Schech  DSjAFaR  bekomen,  wiens  grafftédc  men  bij  hetzelve  ziet.  Gedurende 

mijne  gantfche  reis  tékende  ik  onder  weg  de  naamen  van  al  de  merkwaerdige 
plaatzen,  door  dewelken  ik  paffeerde ,   of  die  ik  flegts  van  verre  zag,  met  een 

potlood  op,  en  fchreefze  dan  bij  de  eerffie  gelégenheid  in  mijn  dagboek.  Dit  was 
het  laatft  in  de  ftad  Dsjöbla  gefchied.  De  naamen  van  verfcheidene  dorpen , 
welken  ik  naderhand  zag,  Ronden  nog  in  mijn  memorieboekje ,   en  dit  verloor 
ik  op  dien  dag  ,   derhalven  kan  ikze  hier  niet  allen  opgéven. 

Het  was  reeds  zo  duifter,  toen  wij  in  de  koffijhut  dsjafdr  aankwamen,  dat 
wij  het  niet  raadzaam  oordeelden  verder  te  gaan ,   fchoon  wij  moeite  hadden  om 

onzen  waerd  te  bewégen,dat  hij  een  weinig  voeder  voor  onze  ézels  in  het  dorp 
ging  halen.  Ons  eigen  avondmaal  was  bij  onze  aankomft  al  gereed.  Wij  had- 

den wat  duna  bi ood  van  de  plaats,  daar  wij  den  voorgaanden  nagt  geweeffi  wa- 

ren, médegebragt,  en  dit  fmaakte  ons, met  een’  goeden  dronk  water  en  kifcher, 
na  eene  groote  dagreis,  béter,  dan  ménige  koftlijke  maaltijd  in  Europa. 

Den  2den  Apiil  reisden  wij  des  morgens  vroeg  van  Dsjafar  door  eene  vlakte i   \   mijl 

fieurs  grands  clvtmins ,   dont  quelquts  wis  mime  Jont  pavti ,   qui  ont  plus  de  cent  Heuss  de  Imgueur  chscun. 
Dit  heeft  de  mtgéver  in  het  handfebrift  der  reizigers  zéker  niet  gevonden.  Zij  zagen  in  YeineR denklijk  geen  andere  geplaveide  wégen,  dan  aan  fteile  bergen. 
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mijl  W.  Z.  W.  tot  Taas.  Aan  de  zuidzijde  dezer  vlakte  ligt  de  groote  en 

vrugtbaafe  berg  Sabber ,   cn  aan  de  noordzijde  zijn  veele  heuvels  va,n  verfchillen- 

de  hoogte.  Onder  weg  waren  3   koffijhutten  en  2   madsjils.  Mharrasisdus,  naar 

mijne  rekening,  si  mijl  van  afgelegen,  en  Dsjöbla  ji  mijl  van  deze  laatfte 

plaats  (*).  Men  ziet  Taas  niet,  voor  dat  men  eene  hoogtè  digt  bij  de  ftad  be- 

reikt heeft:  Doch  K   hhre,  eene  bergvefting  in  den  muur  van  Tdas,  kan  men 

feeds  op'  een’  tamelijken  afftand  zien. 
Vermids  wij  hoopten,  nog  ééns  naar  Taas  te  komen,  voornaamlijk  wijl  wij 

vreesden ,   dat  wij  in  de  ftad  bekend ,   en  wégens  ons  herömreizen  ondervraagd 

mogten  worden ,   zo  ruftten  wij  flegts  eenige  uuren  uit  in  een  huis  buiten  den 

ftadsmuur,  en  vervorderden  daarop  wéderöm  onze  reis.  Van  Taas  tot  aair  een 

dorp  Kèrra  is  omtrent  mijl,  en  de  weg  is  bogtig,  fteenagtig,  en  aan  beide 

zijden  bergagtig.  Van  Kérra  tot  Robey,  een  dorp,  waar,  op  zékeren  dag  in  de 

week,  markt  gehouden  word,  is  i   mijl.  Van  hier  ziet  men  de  bergvefting 

Kahhre  naar  ’t  O.  ten  Z.  |   Z.  Dus  waren  wij  in  eene  regte  lijn  van  Taas  naar 

’t  W.  ten  N.  I   N.  Van  Robey  gingen  wij  £   mijl  op  eenen  fteeniigtigen  weg 

naar  ’t  Z.  W.  tot  aan  eene  plaats ,   waar  zig  de  weg  naar  Has  affeheid  van  dien , 

die  naar  Mochha  gaat.  De  laatfte  gaat  nog  verder  Z.  W.  doch  wij  reisden  W.  ten 

Z.  een’  hoogen  berg  af  tot  Robbd,  een  tamelijk  groot  dorp,  waar  ’s weeks 
markt  gehouden  word.  Roba  ligt  van  Robey  in  eene  regte  ftrekking  omtrent  | 

mijl  W.  Z.  W.  Digt  bij  Roba  is  eene  madsjïl. 

Den  3de'!  April  des  morgens  vroeg,  nadat  wij  ons  met  mondkoft,  dat  is  met 

brood  en  hard  gekookte  eijeren,  voorzien  hadden,  reisden  wij  van  Roba,  gefta- 

dig  tuftchen  bergen  door,  allengs  bergaf,  N.  W.  ten  W.  f   mijl  tot  aan  de  twee- 

de aan  dezen  weg  gegravene  bron ,   en  verders  £   mijl  N.  W.  ten  N.  voorbij  eene 

madsjii  tot  aan  eene  bron  en  het  begin  van  eenen  vloed.  De  ftreek,  die  wij 

dien  dag  zagen,  is  flegts  weinig  bebouwd.  Het  weinige  akkerland  aan  den  weg 
is 

(*)  Abulfeda  fchrijft :   Gioblah  dijiat  a,  Tiz  minus  itinere  diei  ab  oriente  Tiz  paululum  in  Septentrio - 

nem  vergens.  De  fchrijver  bad  dit  berigt  waarfchijnlijk  van  een  reiziger,  die  in  Yemen  niet  ver- 

moedde, dat  een  geleerde  in  Sirie  bem  naar  de  ligging  dezer  ftéden  zou  vragen.  Abulfeda’s  aard- 

rijkskundige narigten  kunnen  in  ’t  algemeen  door  de  mijnen  veel  verbéterd  worden. 
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336 is  genoegzaam  geheel  met  kleine  fteenen  bedekt,  en  men  oordeelde,  dat  zulks  m 

deze  (treek  noodzaaklijk  zij ,   omdat  de  hitte  der  zonne  den  grond  onder  de  ftee- 

nen  niet  zo  zeer  uitdrogen  kan ,   als  daar,  waar  het  veld  niet  met  (teen  en  bezaaid 

is.  Maar  in  de  ftreekcn  van  Vemen,  waar  de  akkerbouw  beter  gedréven word , 

befpeurde  ik  egter  niet  zo  veele  fteenen  op  de  akkers.  Wij  kwamen  naderhand 

aan  een’  and’ren  kleinen  vloed,  en  bij  eene  koffijhut  Schech  Ifa  op  eene  groote 

vlakte  met  veele  dadelboomen ,   omtrent  !   mijl  van  de  voorgemelde  bron.  Van 

hier  gaat  de  weg  ii  mijl  over  kleine  bergen  ongeveer  N.  W.  ten  N.  tot  Heiddn , 

het  eerfte  dorp  in  het  gebied  Ibn  Akldn.  De  bebouwde  velden  waren  in  deze 

flreek  wel  niet  zo  zeer  met  fteenen  bezaaid,  als  de  hiervoor  gemelden,  doch 

veele  velden  aan  de  bergen  lagen  geheel  woelt ,   en  de  muuren ,   welken  dienden 

om  de  afvallende  aarde  tégen  te  houden,  waren  grootftendeels  omgeftort.  Waar- 

fchijnlijk  waren  dit  nog  merktekenen  van  eenen  krijg;  want  dit  gebied  was  voor 

weinige  jaaren  nog  eene  vrije  heerfchappij ,   en  j\og  tegenwoordig  is  een  der  af- 

rammelingen van  AKLaN,  Schech  in  dit  kleine  land ;   doch  hij  moet  de  opperheer- 

fchappij  des  Imams  erkennen,  en  mag  zelve 'geen  troupen  houden.  Digt  bij 
Heidan  is  een  kleine  vloed.  Wij  hadden  van  dit  dorp  nog  i|  mijl  omtrent  N. 

W.  ten  N.  tot  bij  eene  koffijhut  Berd  Seif.  Op  dezen  weg  zagen  wij  verfcheide- 

ne  gegravene  bronnen  en  koffijhutten ,   waarvan  ik  de  naamen  niet  vernomen 

heb.  Wij  reisden  dien  dag  nog  1*  mijl  voorbij  twee  bronnen  en  eene  koffijhut 

tot  bij  Oude.  Dit  is  ook  maar  één  enkel  huis,  waar  de  reizigers  anders  nietplé- 

gen  te  overnagten.  Maar,  doordien  onze  wegwijzer  zelve  nooit  te  voren  in 

deze  ftreek  geweeft  was ,   en  wijl  wij  hoorden ,   dat  wij  nog  ver  zouden  moeten 

gaan  om  eene  ordenlijke  herberg  te  vinden ,   zo  befloten  wij  hier  te  blijven ,   en 

bewogen  er  ook  onzen  waerd  toe,  die,  bij  onze  aankomft,  reeds  alles  te  zamen 

gepakt  had,  om  naar  zijn  huisgezin  in  het  dorp  te  kéren.  Wij  vonden  het  in 

deze  hut  ook  niet  flegter,  dan  wij  het  reeds  elders  gehad  hadden.  Zonder  ons 

dus  te  beklagen ,   dat  wij  hier  zulk  gemak  niet  aantroffen ,   als  in  een  logement 

in  Koppenhage,  waren  wij  veelmeer  zeer  voldaan,  dat  wij,  op  zulk  eene  reis, 

die  nogthans  in  alle  landen  eenigzins  met  gevaar  verzeld  zou  zijn ,   tot  dusverre 

gelukkig  waren  geweeft. 

Den  4':,cn  April  reisden  wij  weer  van  Oude ,   door  kromme  en  flegte  wégen , 

over  verfcheidene  heuvels  en  veelmaalen  door  Wadi  Suradsjl,  eenen  vloed  dien 

wij 
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wij  in  dezen  oord ,   fchoon  het  in  langen  tijd  niet  geregend  had ,   egter  tamelijk 

fterk,  en  op  zommige  plaatzen  fnel  bevonden.  Dorpen  waren  hier  niet.  Aan 

de  noordzijde  van  den  weg  zagen  wij  eenen  vrij  hoogen  berg,  dien  men  Suddn 

noemt. 

Nadat  wij  omtrent  eene  mijl  N.  W.  ten  W.  f   W.  van  Oude  af  waren,  ont- 

dekte de  heer  forskül  een’  grooten  balzemboom  in  zijn’  vollen  bloesfem.  Na 

ecnig  onderzoek  meende  hij  den  egten  Mékkabalzemboom  gevonden  te  hebben, 

en  was  derhalven  over  deze  zijne  ontdekking  zeer  verblijd.  Niets  was  meerge- 

wenfcht ,   dan  dat  de  boom  juift  in  vollen  bloeflem  Hond.  Hij  had  dus  gelégen- 

heid ,   in  de  fchaduw  des  booms  zelve  hem  volkomen  te  befchrijven ,   en  veele 

bloemen  tot  bewijzen  daarvan  médetenémen  (*).  De  Arabiers  noemden  hem 

Abu  fchdm ,   dat  is  eenen  wélriekende n   boom.  Men  zegt,  dat  hij  in  Yemen 

zeer  menigvuldig  is ;   doch  de  inwoners  dezer  landftreek  wéten  er  geen  ander  ge- 

bruik van  te  maken ,   dan  hem  om  den  aangenaamen  reuk  te  verbranden.  Om 

die  réden  was  deze  boom  van  veele  takken  beroofd. 

Van  den  balzemboom  gingen  wij  door  veele  bogten  en  verfcheidene  kleine 

Wadis ,   welken  zig  allen  W.  N.  W.  niet  ver  van  den  weg  af  in  eene  groote 

Wadi  uitftorten,  omtrent  ij  mijl  N.  W.  ten  W.  j   W.  tot  aan  eene  koffijhut 

Madrübe.  Aan  de  zuidzijde  van  de-n  weg  is  een  groot  gebergte  Embarafcha.  In 

deze  ftreck  zagen  wij  geen  dorpen,  maaralleen  twee  koffijhutten,  H'dmara  en 
Hafibe.  Van  Madrübe  gingen  wij  W.  N.  weftwaard  voorbij  nog  twee  andere 

koffijhutten ,   en  door  eene  wadi ,   welke  men  zeidc  dat  Dhdme  heet ,   en  zig  in 

Wadi  Suradsji  uitftort.  Wij  kwamen  eindelijk  te  Saldma ,   ii  mijl  van  Madrübe. 

In  dit  dorp  zijn  veele  kubbets ,   of  gebédenhuizen  boven  de  graven  van  aanzien- 

lijke Mohammedaancn ,   welken  men  tamelijk  ver  zien  kan.  Van  hier  hadden 

wij  nog  |   mijl  tot  Hds.  Als  men  al  deze  kleine  afftanden tezamen  rékent,  vind 

men  den  afftand  der  Héden  Taas  en  Has  I2j  mijl. 

De  Had  Has  ligt  in  Tehama  en  is  flcgts  klein.  Zij  is  de  hoofdltad  in  het  ampt 

Of  b   el  af  al,  en  de  verblijfplaats  van  eenen  Döla,  die  in  een  klein  kalled 
woont. 

(*)  Eenen  brief,  dien  de  beer  rORSitat.  deswégens  aan  den  Ridder  linneus  gefchréven heeft, 

vind  men  in  eene  verhandeling,  ten  titel  voerende  Opobalfamum  declamum. 

Yy 
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woont.  Voor  het  overige  is  dezelve  open ,   en  bevat  alleen  weinige  huizen  van 

fteen.  Er  zijn  veele  pottebakkerijën ,   voornaamlijk  worden  hier  veele  kifcher- 

koppen  gemaakt.  Wadi  Suradsji  maakt  dit  ampt  tamelijk  vrugtbaaf  in  koornen 

dadels,  het  is  egter  niet  groot;  want  het  gebied  of  het  ampt  Ibn  aklan  ftrekt 
zig  uit  tot  in  de  nabuurlchap  van  Has;  en  Schrisje ,   welke  plaats  maar  éénemijl 

van  hier  naar  ’t  weden  ligt ,   behoort  tot  het  ampt  Zebid. 
Den  5dcn  April  vertrokken  wij  van  hier  met  zonneöpgang  en  gingen  N.  ten 

O.  |   mijl  tot  bij  eene  koffijhut  aan  den  voet  van  den  berg  Debds.  Van  hier  gaat  de 

weg  N.  N.  W.  i\  mijl  tot  Miskit ,   eene  koffijhut  bij  eene vemllene moské.  Wij 

pafleerden  op  dezen  weg  in  een’  kleinen  rilland  4   dorpen,  waarvan  ik  de  naa- 
men  niet  gehoord  heb.  Van  Miskit  is  nog  j   mijl  ten  N.  N.  W.  tot  Wadi  Fe- 
radsj.  (Dus  fchreef  ik  den  naam  van  dit  dal  naar  de  uitfpraak  eens  Arabiers  al- 

hier, het  moed  egter  waarfchijnlijk  Wadi  Suradsj  zijn).  Het  was  in  dit  jaargetij 
droog,  zo  wel  als  al  de  andere  Wadjs  in  Tehama.  Van  hier  hadden  wij  nog  f 
mijl  insgelijks  naar  t   N.  N.  W.  tot  bij  een  tamelijk  groot  dorp  Kurtdb.  Niet 
ver  van  hier  kwamen  wij  bij  de  vrugtbaare  Wadi  Zebid  of  veeleer  in  de  dreek, 
welke  door  derzelver  water  vrugtbaar  gemaakt  word.  Wij  gingen  dien  dag  nog 
1   mijl  N.  N.  W.  tot  Mate y   en  vervolgens  eene  mijl  N.  W.  ten  N.  overfchoone 
velden  tot  Zebid.  Dus  ligt  Has  4j  duitfche  mijlen  van  Zebid. 

De  hitte  in  1   ehuma  was  ons ,   daar  wij  uit  de  koude  bergagtige  dreek  kwa- 
men, zeer  drukkend.  Wij  waren  te  Kurtab  bij  eene  koffijhut  buiten  het  dorp 

afgedégen.  De  vier  wanden  van  dit  gebouw  bedonden  flegts  uit  op  malkande- 
ren  gelegde  en  onbewerkte  fteenen,  die  noch  door  kalk,  noch  door  leemaarde 
verëenigd  waren.  Alhoewel  men  op  het  vlakke  veld  bijna  geen  wind  befpeurde, 
en  dus  de  hitte  fchier  ondraaglijk  was,  zo  was  er  nogthans  in  dit  huis  een  vrij 
derke  koude  togtwind ,   die  bij  zulke  gelégenheid  niet  dan  aangenaam  kon  zijn. 
Ondertudchen  had  ik  mij  moeten  in  agt  némen ,   en  het  groote  kleed ,   welk  men 
anders  te  zamen  gerold  op  den  fchouder  draagt,  over  mij  heen  dekken:  doch  ik 
had  de  onvoorzigtigheid  mij ,   door  de  hitte  en  de  reis  geheel  afgemat,  op  den 
grond  neei teleggen ,   en  dus  in  daap  te  vallen.  Hiervan  waren  de  gevolgen,  dat 
ik  nog  denzelfden  dag,  eer  wij  Zebid  bereikten,  door  eene  hevige  koude  koorts 
aangetaft  wierd.  Dewijl  ik  mij  egter  den  6'^n  weer  wat  béter  bevond ,   zetteden 
wij  onze  reis  van  Zebid  naar  Beit  el  fakfh  voort,  op  denzelfden  weg,  dien  ik  in 

het 
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het  voorgaande  reeds  bcfchréven  heb.  Naderhand  had  ik  nog  gedurende  eenigen 
tijd  telkens  om  den  tweeden  dag  eenc  ffcerke  koorts,  welke  mij  dermate  ver- 

zwakte, dat  ik  fchier  niet  het  minile  kon  ondernemen.  Bij  onze  terugkom!! 

naar  Beit  el  faki'h  vonden  wij  den  heer  van  haven  een  weinig  onpaflijk,  en  wel, 
naar  het  fcheen,  aan  een  hevig  fcheurbuik  in  Jiet  bloed,  daarbij  wierd  hij  over 
de  levenswijs  op  onze  reis  hoe  langer  hoe  verdrietiger.  Wij  hadden  reeds  zé- 

dert  langen  tijd  noch  wijn  noch  brandewijn  kunnen  bekomen ,   maar  ons  met 

water ,   koffij  en  kifcher  moeten  behelpen.  Het  water  is  op  de  mcefte  plaatzen  in 

Tehama  liegt,  voor  den  drank  van  koffijboonen  waarfchouwde  men  ons,  wijl 

hij  het  bloed  aanzet,  en  kilchcr  is  juill  ook  geen  aangenaame  drank  voor  cenen 
Europeër,  fchoon  de  Arabicrs  den  laatften  voor  gezond  houden.  Men  waar- 

fchouwde  ons  vooral  voor  vleefchfpijzen.  De  inwoners  van  het  land,  die  er 

zig  niet  aangewend  hebben,  die  andere  levensmiddelen  genoeg  wéten  te  beko- 

men ,   en  in  ’t  algemeen  zeer  matig  léven ,   konden  dezclven  gemaklijk  ontberen. 
Maar  onze  kok  vond  niet  veel  in  Arabië  ,   dat  hij  naar  de  europifche  wijze  wél 

toebereiden  kon.  Wij  aten  daarom  in  ons  hoofdkwartier,  indien  ik  de  verblijf- 

plaats van  het  grootfte  gedeelte  van  ons  gezelfchap  met  onze  bedienden  dus  mag 

noemen,  fchier  dagelijks  vleefch,  en  ik  geloof  voorzéker,  dat  dit  onzer  gezond- 

heid zeer  nadélig  geweeft  is.  Voornaamlijk  dengeenen  onder  ons,  die  niet  veel 

beweging  namen,  en  dus  hoofdzaaklijk  den  heer  van  haven.  Deze  kwam  haalt 

in  het  geheel  niet  uit  het  huis,  ja  nauwlijks  van  zijne  fofa,  dat  is  van  zijn  bed- 
de, dan  om  te  éten. 

In  dit  jaar  viel  de  eerfte  dag  des  Beirams  te  Beit  el  fala'h  op  den  14’en  April 
De  Döla,  verzeld  door  eenegroote  ménigte  inwoners,  ging  dezen  dag  buiten  de 

ftad  naar  eene  groote,  met  eenen  muur  omringde  plaats  Msdlle  genoemd ,   (zie 

de  LXII  tafel)  om  aldaar  het  gebed  openlijk  en  onder  den  vrijen  hémel  te  ver- 

rigten.  Dit  feeft  duurde  drie  dagen.  Ieder  een  doet  zig  op  het  zelve  naar  zij- 

ne omftandigheden  wat  de  goede ,   en  geen  Arabier  zal  zig  laten  overhalen  om 
op  deze  dagen  eene  reis  of  eenigen  arbeid  te  ondernemen,  bijaldien  hem  de  nood 
er  niet  toe  dringt. 

Den  17  April  zag  ik  te  Beit  el  fakih  een  blijk  van  de  itandvaltigheid  der 

Arabieren  in  rampfpoeden.  Op  dien  dag  raakte  een  huis  aan  de  zuidzijde  der 

ftad  in  brand,  en,  vermids  de  wind  fterk  uit  het  Z.  W.  waaide,  wierd  het 

Y   y   2   groot- 
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grootfte  gedeelte  van  Beit  el  faki'h  door  de  vlammen  verwoelt.  Alles  was  door 

de  groote  hitte  zo  zeer  gedroogd,  dat  de  huizen,  welken  met  gras  bedekt  en  met 

dorre  haagen  omringd  waren,  in  een  oogenblik  verteerd  wierden,  zodra  het 

vuur  dezelven  flegts  vattede.  Ondertuflchen  waren  de  Arabiers  daar  bij  zeer  ge- 

laten. Men  hoorde  geen  huilen  noch  fchreuwen  langs  de  ftraaten ,   en  als  men 

hun  noodlot  beklaagde ,   antwoordden  zij :   het  is  gods  wil.  Wij  woonden  in 

een  gemetzeld  huis  aan  dien  kant  van  de  ftad,  waarheen  de  vlam  niet  kwam,  en 

in  ’t  welk  wij  veilig  zouden  gewecft  zijn,  fchoon  ook  al  de  hutten  rondom  ons 

heen  gebrand  hadden.  Wij  klommen  op  het  dak,  en  zagende  daken  van  meelt 

al  de  gemetzelde  huizen  vol  menfchen ,   die  den  brand  geruit  aanfchouwden.  Een 

arme  geleerde  ( 'Fakih ) ,   die  ons  zeer  veel  plagt  te  bezoeken ,   kwam  dien  dag , 

nadat  hij  zijn’  weinigen  huisraad  in  veiligheid  gebragt  had,  en  toonde  ons  met  de 

grootfte  bedaardheid,  wanneer  zijn  huis  begon  te  branden.  Hetgeen  dat  een 

Arabier  bij  zulk  ecne  gelegenheid  verheft ,   is  juifl?  niet  van  zo  groote  waerde  als 

het  bij  de  Europcërs  zijn  zou.  Hij  neemt  zijn’  geringcn  huisraad  op  den  rug, 
en  gaat  er  méde  naar  een  ander  kwartier  van  de  ftad ,   of  zelfs  wel  naar  het  rui- 

me veld,  wanneer  het  vuur  begint  te  naderen.  Dus  verheft  hij  gemeenlijk 

niets  dan  zijne  hut,  die  hij  met  weinig  moeite  en  kollen  weer  opbouwen  kan. 

Nogthans  is  dit  alléén  reeds  een  groot  verlies  voor  een’  arm’  man. 

REIS  van  BEIT  el  FAKIH  naar  MOCHHA. 

ls  wij  oordeelden  van  de  llreek  van  Beit  el  fakih  genoegzaame  kennis  te 

hebben  verkrégen ,   en  de  heer  van  haven  en  ik  maar  eenigermate  wé- 

der herlteld  waren ,   maakte  ons  gantfeh  gezelfchap  zig  gereed  tot  de  reis  naar 

Mochha.  Wij  gingen  den  2often  April  1763  des  namiddags  van  Beit  el  fakih 

naar  Zebid,  langs  den  hier  voor  befchréven’  weg. 

Men  reilt  in  Tehama  gemeenlijk  des  nagts.  Wijl  egter  noch  de  heer  fors- 

xül  alsdan  botaniféren ,   noch  ik  de  ligging  der  dorpen  bepalen  kon ,   namen  wij 

/ 
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beiden  het  befluit ,   onaangezien  de  groote  hitte,  met  eenen  ézeldrijver  bij  dag 

voorüit  te  reizen ,   en  het  overige  gezelfchap  met  onze  bedienden  en  ons  reistuig 

des  nagts  te  laten  nakomen.  Denzelfden  nagt ,   dat  wij  te  Zebid  aangekomen 

waren,  ftelde  ik  nog  mijn  quadrant  op,  nam  de  hoogte  van  twee  Herren,  en 

bepaalde  op  die  wijze  de  poolshoogte  dezer  Had  140.  ia'.  Daarop  zetteden  de 
heer  forskSl  en  ik  den  2iftc"  onze  reis  door  Wadi  Zebid  en  over  veele  velden, 

die  daar  door  bewaterd  worden ,   eenc  halve  mi  jl  naar  ’t  Z.  ten  O.  tot  aan  het  dorp 

Törkoy  in  Wadi  Dsjerefa  voort.  Het  laatfte  dal  is  een  kleine  tak  van  Wadi  Ze- 

bid, die,  gelijk  verfcheidene  anderen ,   van  den  hoofdtak  afgeleid  is ,   om  eenc  breede 

ftreek  lands  in  Tehaifla  vrugtbaar  te  maken.  In  deze  ftreek  wierden  thans  eeni- 

ge  velden  geploegd,  en  om  anderen  maakte  men  dammen  van  aarde,  opdat  men 

het  nodige  water ,   als  het  op  dezelven  kwam ,   zon  kunnen  influiten ,   en  eenigen 

tijd  daarop  laten  ftaan ,   om  ’t  vervolgens  op  het  aangrenzende  te  leiden.  Van 
Törko  tot  S   hheb  el  kus  reisden  wij  \   mijl ,   en  verder  Z.  Z.  O.  \   mijl  tot  Ge- 

hahhre.  j   Mijl  te  voren  eindigden  de  velden ,   welken  door  Wadi  Zebid  bewa- 

terd worden;  dus  is  derzelver  geheele  breedte  met  de  verfcheidene  vloeden  if 

mijl.  Van  hier  tot  Mochha  ziet  men  zeer  weinige  dorpen.  Alles  is  zandig  en 

dor ,   egter  zeer  veel  met  ftruiken  en  met  die  foort  van  gras  bewallen ,   welk 

men  tot  de  daken  der  huizen  in  Tehama  gebruikt.  In  dezen  zandigen  oord  is 

het  zeer  heet.  Het  was  ons ,   den  heer  forskül  en  mij ,   derhalven  aangenaam, 

in  de  flegte  koffijhut  Gebiihhre  een  weinig  fchaduw  te  vinden ,   en  wat  te  kun- 

nen uitruften.  Des  namiddags  om  3   uuren  braken  wij  weer  op,  en  gingen  ~ 

mijl  naar  het  Z.  ten  O.  tot  Ugde.  Van  hier  ziet  men  W.  Z.  W.  den  berg  So- 

kar ,   welke  op  een  klein  eiland  in  den  arabifchen  zeeboezem  ligt.  Te  Udge  wa- 

ren wij  nog  |   mijl  van  Gehare,  cn  daar  nog  cene  mijl  van  het  dorp  Scherdsje. 

Dus  ligt  Zebid  3!  mijl  of  4   uuren  24  minuuten  van  Scherdsje.  Zodra  onze  reis- 

genooten  met  het  reistuig  aangekomen  waren ,   ftelde  ik  hier  mijn  quadrant  ook 

op,  en  vond  de  poolshoogte  van  Scherdsje,  130.  5c/. 

Abulfeda  noemt  Alfckargiah  eene  haven.  Wanneer  dus  deze  plaats  te  zij- 
nen tijde  aan  den  oever  des  arabifchen  zeeboezems  gelégen  heeft,  moet  het  wa- 

ter hier  zeer  terug  gewéken  zijn ,   en  het  dorp  komt  flegts  met  de  befchrij  ving  van 
abulfeda  daarin  overeen, dat  de  huizen  flegt  zijn.  Tegenwoordig  is  te  Scherds- 

je een  Schech  (Rigter) ,   welke  onder  den  Döla  van  Zebid  ftaari 

Yy  3   Den 
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Den  2   2ften  April  gingen  de  heer  forskUl  en  ik  wederom  met  een’  wegwijzer 

vooruit  tot  Maufchid.  Op  dezen  weg  zagen  wij  geen  één  dorp,  maar  alleen  kof- 

fijbutten.  De  weg  gaat  van  Scherdsje  1   mijl  Z.  W.  tot  Dsjürbdn ,   en  van  hier 

5   mijl  Z.  W,  i   Z.  tot  En  nahari.  Bij  de  Jaatfte  hut  ziet  men  het  graf  van  een’ 
gewaanden  heilig.  Veele  reizigers  hadden  lappen  van  hunne  klederen  aan  de 

ftmiken  die  om  het  graf  Ronden ,   gebonden  ,   in  de  hoop  dat  de  Schech  zig  des 

te  béter  daardoor  hunner  herinneren ,   en  hun  gebed  verhoren  zou.  Van  En 

nahari  rei  ft  men  \   mijl  Z.  W.  ten  Z.  tot  D'ömên ,   en  van  daar  J   mijl  Z.  Z.  W. 

tot  Moheijhn.  Tuflchen  de  laatft  genoemde  hutten  is  de  grensfcheiding  deramp- 

ten  Zebïd  en  Has.  Des  namiddags  te  3   uuren  gingen  wij  van  Moheijan  5   mijl 

zuidwaard,  tot  Dsjabeli ,   en  van  daar  1   i   mijlZ.  ten  W.  tot  Maufchid,  een  groot 

dorp  cenige  honderd  fchrédea  van  de  zee  af.  Volgens  deeze  mijne  rekening 

liggen  Scherdsje  en  Maufchid  4!  mijl,  of  5   uuren  40  minuuten  van  malkan- 
deren. 

Bij  onze  aankomft  te  Maufchid  hoorden  wij  van  eenen  familieöorlog ,   in  wel- 

ken den  voorgaanden  dag  iemand  onder  de  dadelboomen  bij  dit  dorp  was  ge- 

dood. Dit  maakte  ons  zeer  bekommerd  voor  onze  reisgenooten ,   die  wij  cerft 

laat  in  den  nagt  met  de  pakkaadje  verwagtten;  maar  men  verzekerde  ons,  dat 

dergelijke  onëenigheden  de  algemeene  ruft  in  het  geheel  niet  ftoren.  Wan» 

neer  een  Arabier  in  Tehdma  een’  anderen  verilaat,  zo  hebben  de  nabeftaanden 
des  vermoorden  de  kern-,  of  zij  zig  het  bloed  des  verflagenen  door  den  moor- 

denaar en  deszelfs  familie  willen  laten  betalen ,   dan  of  de  overheid  den  doodfla- 

ger  aan  hun  zal  overléveren ,   opdat  zij  zelven  hem  het  léven  kunnen  benémen, 

dan  eindelijk ,   of  zij  zig  aan  den  moordenaar  of  eenen  zijner  familie  in  een  twee- 

gevegt  wréken  willen  (*) :   in  het  laatfte  geval  moet  de  blocdfchuldigc  zo  lang 
in  de  gevangnis  gaan,  tot  dat  hij  of  zijne  familie eene  zékere  fom,  ik  meen  200 

fpéciedaalders ,   aan  de  overheid  betaald  heeft.  Een  boer  uit  een  ander  dorp  had 

voor  eenige  jaaren  eenen  boer  uit  Maufchid  verflagen ,   en  de  familie  van  den  ge- 
doode  had  zig  verklaard,  dat  zij  zig  zelve  aan  den  moordenaar  of  aan  eenen  van 

deszelfs  familie  wilde  wreken.  Den  dag  voor  onze  aankomft  hadden  twee  van 

de 

•(*)  Eefchrijvingvan  Arabië,  black.  30.  31. 
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dc  vijandige  partijen  malkanderen  met  knuppels  gewapend  op  de  gemelde  plaats 

ontmoet,  en  een’  tweeden  kampfhijd  gehouden.  De  nabeftaanden  van  dien , 
die  het  eerft  gedood  was,  waren  andermaal  ongelukkig  ge  weeft,  nademaal  zij 
nog  eencn  van  hunne  zijde  verloren  hadden.  De  doodilager  moeft  wederom  de 

gewoonlijke  lom  aan  dc  overheid  betalen,  en  de  familie  Van  de  verflagen  en  moeft 
er  nu  twee  van  de  tégenpartij  doodflaan  of  zig  in  de  minne  verdragen,  eer  de- 

ze oorlog  kon  geëindigd  worden.  Den  volgenden  dag  troffen  forskül  en  ik, 

in  eene  koffijhut  aan  den  weg  naar  Mochha ,   eencn  van  de  zegevierende  partij 

met  een’  grooten  knuppel  gewapend  aan.  Dezen  verdroot  het  geenzins ,   dat  de 
oorlog  nog  voortduurde,  wijl  het  eene  zaak  van  eer  was,  maar  het  fpeet  hem 

dat  zijne  familie  in  korten  tijd  zo  veel  geld  aan  de  overheid  had  moeten  betaler* 
Onze  reisgenooten  kwamen  eerftlaat  in  den  nagt,  of  veeleer  den  23'Vn  c(eg 

morgens  vroeg  aan.  Ik  maakte  aanftonds  mijn  quadrant  weer  gereed.  Delu^t 

was  met  vcele  wolleen  bezet ,   die  mij  lang  verhinderden  eene  lier  in  den  middag- 

kring te  ontdekken ;   evenwel  vond  ik  ten  laatften  door  de  waargenomene  hoog- 

te der  fterre  «   Lyras  de  poolshoogte  van  Maufehid  130.  43'.  De  naam  dezer 
plaa  ze  heeft  veel  overëenkomft  met  Mufa ,   waar  oudtijds  eene  vermaarde  haven 

was.  D’anville  noemtze  Mofeh  en  Mofek ,   en  meent  hier  het  gemelde  Mufa 

weêr  gevonden  te  hebben  (*)•  Te  Maufehid  is  een  Onderdóla  met  eenige  fol- 
daaten  van  den  Döla  te  Hits.  Men  vorderde  hier  zo  wel  als  te  Zebïd  een  weg- 

geld voor  onze  beladene  kameelen,  en  daarom  denk  ik,  dat  voor  alle  ladingen , 
Welken  door  een  ander  ampt  pasféren ,   een  zéker  weggeld  moet  betaald  worden. 

Wij  hadden  te  Beit  el  fakz'h  de  voorzigtigheid  gebruikt,  het  verdrag  met  onzen 
kameeldrijver  zó  te  maken,  dat  hij  dergelijke  kleine  onkoften  betalen  moeit. 

Deze  was  met  de  viliteerders  overeengekomen ,   dat  wij  of  dit  weggeld  betalen 

of  ons  goed  zouden  laten  doorzoeken.  Wij  Relden  ons  hier  tégen,  en  begeer- 

den ,   dat  zij  met  ons  naar  den  Rigter  zouden  gaan.  Hierop  lieten  zij  ons  palie- 

ren zonder  het  geringfte  te  openen.  Waarfchijnlijk  hadden  zij  dus  geen  regt  op 
hetgeen  zij  eifchten. De. 

(*)  Memoires  fur  l’Egipte  ancienne &   moderne ,   fuivis  d'nne  defcription "du  golfe  wabigue p.  253. Befchrijving  van  Arabië,  bladz.  21 X.  en  213. 
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Dewijl  de  heer  forskSl  en  ik  nog  dien  avond  voor  het  poortfluiten  naar 

Mochha  dagten  te  komen ,   zo  begaven  wij  ons  met  het  aanbréken  van  den  dag 

wcêr  op  reis ,   fchoon  wij  dezen  nagt  haaft  in  het  geheel  niet  geflapen  hadden. 

Wij  gingen  \   mijl  Z.  ten  O.  tot  aan  eene  koffijhut  Durbo.  Naderhand  paflèerden 

wij  eene  ftreek  Mdmlah,  waar  men  het  zeewater  in  verfcheidene  groeven  leid, 

dan  het  laat  uitwaasfemen ,   en  het  op  den  bodem  gebléven  zout  verzamelt.  Dit 

zout  word  in  menigte  naar  de  bergagtige  ftreeken  gebragt.  Ik  heb  er  in  de 

ftreek  van  Uddên  geheele  kameelladingen  van  gezien.  Van  Dürbo  gaat  de  
weg 

l   mijl  naar  ’t  zuiden  tot  aan  eene  koffijhut  Dsjürden ,   en  van  daar  1   mijl  Z.  ten 

W.  tot  aan  eene  tweede  koffijhut  Semahhk .   Tuifchen  deze  twee  huizen  is  de 

grensfeheiding  der  ampten  Mochha  en  lias.  Van  Semahhle  gingen  wij  i   mijl  Z. 

ten  W.  tot  bij  eene  koffijhut  Soliari.  Hier  gaat  de  zee  verder  van  den  weg  af, 

Wij  gingen  verder  j   mijl  Z.  |   W.  tot  aan  een  groot  dorp  Ru'ds ,   waar  wij  om  de 
zeer  fterke  hitte  eenige  uuren  uit  ruitten.  Van  Ruas  naar  Mochha  gaat  een  weg 

over  Kubbet  Sabba ,   een  gebédenhuis,  in  welk  men  zegt,  dat  7   broeders  begra- 

ven liggen.  Wij  kwamen  door  een’  korteren ,   doch  zeer  zandigen  weg,  naam- 

lijk  naar  ’t  zuiden  if  mijl  tot  aan  een  tamelijk  groot  dorp  Jachtillo ,   en  van  daar 

nog  twee  mijlen  tot  Mochha.  Volgens  deze  rékening  ligt  Maufchid  
van  Mochha 

niet  meer  dan  5*  mijl  Doch  volgens  de  waargenomene  poolshoogte  is 
 de  af- 

ftand  dezer  beide  plaatzen  over  de  6   duitfche  mijlen ,   en  op  dezen  weg  bragten 

wij  op  onze  muilezels,  den  tijd,  welken  wij  te  Ru'as,  ftil waren,  er  afgeréltend, 

niet  meer  dan  7   uuren  toe.  Maar  wij  réden  ook  harder  dan  naar  gewoon
te. 

Alle  reizigers,  welken  te  land  naar  Mochha  komen ,   moeten  door  Bab  Schade  ii 

in  de  ftad  komen ,   en  bij  deze  poort  is  die  laffige  kahirafche  gewoonte ,   dat  alle 

Europeërs  aldaar  affiijgen ,   en  te  voet  gaan  moeten.  Wij  ftégen  af ,   om  onze 

mantelzakken,  die  wij  op  onze  ézels  hadden,  te  laten  viütéren.  Men  vraagde 

hier  zo  min  als  in  andere  ooftcrfchc  Héden  naar  onze  naamen  noch  naar  ps  V   .s 

en  wij  gingen  dus  door  zonder  gekend  te  worden.  Men  noemde  ons  ec  :   1 

Chan ,   waar  de  Turken  gemeenlijk  plégen  intekéren  ,   en  waar  wij  dus,  naa;  jo 

méning  der  viflteerders ,   onze  landslieden  zouden  kunnen  aantreffen. 

Er  was  reeds  een  engelfch  koopman  met  een  fchip  van  Bombaij  te  M   xiiha 

aangekomen ;   maar  wij  waren  op  ons  goed  onthaal  onder  de  Arabiers  in  <   -   ,)Cn 

£c  Hout ,   dan  dat  wij  het  voor  noodzaaklijk  zouden  gehouden  hebben  ons  aun- 

Honds 



REIS  van*  BEIT  EL  FAKIH  naar  MOCHHA.  345 

Ronds  bij  hem  te  vervoegen;  vooral,  wijl  wij  geen  brief
  aan  de  Engelfchen 

hadden,  en  wij  vreesden,  dat  dezen  ons,  ter  oorzaake  van  
onze  kléding,  voor 

landlopers  of  renegaten ,   en  niet  voor  eerlijke  Europeërs  zouden  aanzien.  Da
ar- 

enboven hadden  wij  genoeg  aanbevelingsbrieven.  Naam
lek  eenen  van  den 

Kichja  te  Dsjidda  aan  den  Dóla  alhier;  een’  t
weeden  aan  een’  makelaar  der  En- 

gelfchen ,   van  een’  koopman  te  Dsjidda ;   en  nog  ee
n’  derden  van  een  koopman 

te  Beit  el  faki'h  aan  een’  koopman  te  Mochha,  
Seid  salech  genoemd.  Wij  wis- 

ten, dat  Emir  farhrn  ons  den  Döla  alhier  niet  allee
n  in  den  brief,  dien  hij  met 

onze  naturaliën  van  Loheia  naar  Mochha  zond ,   aanbevolen ,   maar  hem  ook  nog 

bij  eene  andere  gelegenheid  zeer  veel  goeds  vanonsgefchréven  had.  Beh
alven  dit 

alles  hadden  wij  hier  reeds  een’  bekende,  en,  gelijk  wij  nie
t  anders  meenden, 

een’  vriend.  Deze  was  een  zoon  van  den  gemelden  Se
id  salech,  met  mam 

ïsmaöl.  Zijn  vader  had  hem  met  koffij  naar  Dsjidda  g
ezonden.  Aldaar  zogt 

hij  onze  kennis,  en  toonde  ons  een  getuigfchrift,  d
at  hij  vertolker  bij  holland- 

fche  fchippers  te  Mochha  was  geweeft.  Daartoe  was  hij
  geraakt  door  de  hol- 

landfchc  taal,  welke  hij  van  renegaten  had  geleerd,  en 
 vrij  wél  fprak,  daar  wij 

ons  zeer  over  verwonderden ,   wijl  wij  zédert  langen  tijd  geen  Mohammeda
an 

gezien  hadden ,   die  eene  europifche  taal  fprak.  Doordien 
 hij  ook  zeer  veel  goeds 

van  de  Europeërs  zeide ,   en  tévens  befcheiden  was ,   zo  gaven  wij  hem  eene 

vrije  reis  van  Dsjidda  tot  Loheia. 

Wij  zouden  zeer  wél  gedaan  hebben,  indien  wij  on
s  ten  eerften  na  onze  aan- 

kop te  Mochha  bij  den  makelaar  'der  Engelfchen  verv
oegd  hadden.  Deze  was 

een  der  grootfle  kooplieden  in  de  Rad,  een  braaf  man
,  en  bij  den  Döla  in  aan- 

zien Maar  hij  was  een  Banian  of  indifche  Heiden ;   e
n ,   alzo  wij  te  Loheia  en 

Beit' el  faki'h  befpeurd  hadden,  dat  deze  natie  bij  de  Moha
mmedaanen  omtrent 

in  dezelfde  agting  Raat ,   als  bij  ons  de  Jooden ,   wilden  wij  ons  niet  bij  hem  ver- 

voegen. De  heer  forskSl  en  ik  gingen  aanRonds  naar  het  huis  van  i
sMAëL , 

wül  wij  oordeelden ,   dat  deze  aan  ons  reeds  eenige  verpligting  had ,   en  wij  wier- 

den  zeer  wél  ontvangen.  Hij  bezorgde  ons  nog  dienzelfden 
 avond  een  huis  voor 

ons  geheele  gezelfchap ,   en ,   hoewel  hij  een  Mohammedaan  was ,   onthaalde  hij 

ons  op  punch,  eenen  drank,  welke  ons  zeer  aangenaa
m  was,  vermids  wij  in 

laiwen  tijd  noch  wijn  noch  brandewijn  gezien  hadden
.  1   c   Mochha  heeft  men 

zorntijds  gelégenheid  arrak  te  bekomen  van  de  derwaard  k
omende  engelfche  fchip- 

Zz  pers. 
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pers.  Ismaël  dronk  zelve  geen  punch:  maar  hij  bragt ons eenen renegaat ,   een’ 

gewézen’  roomfchcatholijk  uitlndië,  die  een  koopman  te  Mochha,  en  een  groot 
mcefter  in  het  zuipen  was.  Deze  zou  den  heer  fors  aan  en  mij  ras  van  de  bank 

gedronken  hebben,  indien  wij  ons  niet  zo  zeer  van  verhittende  dranken  gevvagt 

hadden.  IsMAëL  verzékerde  ons  ondertuflehen  van  zijne  vriendfehap,  en  van 

zijne  bereidwilligheid  om  ons  te  dienen.  Hij  wilde  ons  overréden ,   dat  wij  on- 

ze baarden  affehéren,  en  ons  als  Engelfchen,  die  om  den  handel  naar  Mochha 

komen,  op  de  curopifchc  wijze  kleden  zouden,  zelfs  dat  wij  niet  mocflen  laten 

blijken  ,   dat  wij  arabifch  konden  fpréken ,   opdat  men  niet  mogt  denken,  dat  wij 

Mohammedaanen  geweeft,  en  Chriftenen  geworden  waren.  Wij  hielden  dit 

alles  voor  fchetts.  Wij  vernamen ,   hoe  wij  het  op  de  befte  wijze  zouden  kun- 

nen aanleggen  om  fpoedig  naar  Sana  en  andere  ftéden  in  de  bergagtige  ftreek  te 

komen.  Dit  ried  hij  ons  volftrekt  af.  Hij  befchreef  de  inwoners  van  het  ge- 

bergte als  geheel  ruwe  en  onbefchaafde  lieden.  Hij  verhaalde  ons ,   met  wel- 

ke veragting  de  Imam  al  degeenen,  die  geen  Mohammedaanen  waren,  bejegen- 

de, enz.  Forskül  cn  ik  hadden  van  Yemenwerklijk  al  meer  gezien  dan  is- 

m a ë l ,   die  geen  andere  reizen  in  zijn  vaderland  gedaan  had,  dan  tuflehen 

Mochha  cn  Loheia.  Wij  verhaalden  hem,  welke  reizen  wij,  naar  zijn  vertrek 

van  Loheia,  reeds  gedaan  hadden,  en  hoe  wél  men  ons  overal  ontvangen  had. 
Dit  alles  had  hij  niet  verwagt.  Doch  hij  meende  de  inwoners  der  ftad  Mochha 

béter  te  kennen  dan  wij.  Hij  vertelde  ons  veel  van  den  haat  van  het  moclv 

hafch  gemeen  tégen  de  Europcërs ,   ondertuffehen  verzékerde  hij  ons ,   dat 

zijn  vader  in  deze  ftad  een  aanzienlijk  man  was,  en  onsgroote  dienften  zou  kun- 

nen doen. 

IsMAëL  was  een  van  die  lieden,  die  om  hun  eigen  belang  de  kennis  der  vreem- 

delingen zoeken.  Enkel  om  die  réden  had  hij  zig  op  de  hollandfche  taal  gelegd. 

Zijn  vader  had  door  middel  van  de  zig  hier  bevindende  hollandfche  renegaten 

verfchcidene  brieven  naar  Batavia  gefchréven ,   en  de  hollandfche  kooplieden  ein- 

delijk overgehaald ,   dat  zij  een  fchip  naar  Mochha  zonden.  Dit  kwam  voor  twee 

jaaren  aan ,   en  wel  twee  maanden  voor  dat  de  Engelfchen  daar  kwamen.  De 

fehipper ,   die  nooit  te  Mochha  was  geweeft,  begaf  zig  aanftonds  bij  SeidsALECH. 

Deze  gaf  hem  eene  zo  haatlijke  befchrijving  van  de  inwoners  alhier,  vooral  van 

de  Banianen ,   bij  dewelken  hij  zig ,   gelijk  de  Engelfchen  en  de  Franfchen  doen, 

had. 
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had  moeten  vervoegen,  dat  de  goede  Hollander  zig  het  voor  een  geluk  ré
kende 

in  de  handen  van  zulk  een’  rédelijk’  man  gevallen  te  zijn.  Seid  salech
  huurde 

een  huis  voor  den  fchipper,  en  gaf  hem  zijn’  zoon  ismaS
l  als  vertolker.  De- 

ze fchafte  al  de  verdere  bedienden  aan ,   die  de  fchipper  aan  land  nodig  had.  Is- 

u\éh  en  zijn  vader  hadden  op  die  wijze  den  Hollander  
volkomen  in  hun  geweld. 

Als  er  indifche  kooplieden  kwamen,  die  portugeefch  
fpraken,  zo  wierden  zij  al- 

toos aan  de  deur  afgewézeh ,   en  als  ismacl  iets  tot  nadeel  der  mochhafc
he  in- 

wonercn  en  der  Banianen  verhaalde,  moeiten  
de  bedienden,  met  dewelken  de 

fchipper  portugeefch  lprékcn  kon  ,   alles  toeftemmen ,   anders  wierden  zij  wegge- 

jaagd. Van  de  arabifche  kooplieden  was  er  voor  deze  lieden  niets  te  vrezen : 

Deze  fpraken,  zo  wel  als  Seid  salech,  geen  andere  dan  hunne  mo
edertaal,  en 

isMAëL  vertolkte  naar  dat  hij  het  goed  vond.  De  Hollander  
had  van  de  inwo- 

ners  alhier  zulke  fchriklijke  denkbeelden ,   dat  hij  nauwlijks  op  de  ftraat  durfde 

verfchijnen ,   en  wierd  dus  bijna  als  gevangen  gehouden.  Dit  duurde  zo  
lang  tot 

dat  de  Engelfchen  kwamen.  Dezen  déden  hem  eerlang  zien,  welken  Heden  hij 

zw  aanvertrouwd  had;  maar  hij  had  zig  met  isMAëL  en  zi
jnen  vader  zo  ver 

in -'daten,  dat  hij  zig  niet  ten  éénemaale  van  
hun  ontdoen  kon,  en  hij  wierd 

door  hun  derwijze  bedrogen,  dat  de  kooplieden  
te  Batavia  waarfchijnlijk  zodra 

geen  fchip  weer  naar  Mochha  zullen  zenden. 

IsMAëL  had  reeds  op  de  reis  van  Dsjidda  naarLoheia  getragt,ons  in  het  denk- 

beeld te  brengen ,   dat  de  Dcenen  ook  groot  voordeel  uit  eenen  handel  op  Moch- 

ha zouden  kunnen  trekken ,   en ,   wijl  wij  ons  in  ’t  geheel  in  geen  handelzaaken 

wilden  inlaten,  zogt  hij  voor  eerft  zo  veel  van  ons  te  winnen,  
als  mogelijk  was. 

Hierüit  ziet  men,  hoe  de  reizigers  bedrogen  kunnen  
worden,  als  zij  de  taal  van 

het  land  niet  verftaan ,   en  zig  den  eerften  aanvertrouwen ,   die  zig  tot  hunnen 

dienft  aanbied.  Ik  geloof  vafflijk ,   dat  dit  de  voornaamftc  oorzaak  is,  waarom 

verfcheid.cn’  geheel  verkeerde  berigten  van  vreemde  landen  gegeven  heb  b
en.  Is- 

MAëL won  zeer  weinig  met  ons ,   maar  daartégen  baarde  hij  ons  veel  verdriet.  In- 

dien wij  van  Indië  naar  Mochha  waren  gekomen  zonder  arabifch  te  kunne
n 

fpréken ,   en  ons  bij  dezen  menfeh  vervoegd  hadden,  zo  zouden  wij
  de  inwo- 

ners van  dit  land  voorzéker  niet  zo  wél  hebben  léren  kennen ,   en  flegts  weini- 

ge waarfchijnlijke  narigten  médegebragt  h
ebben. 

Den  aanbevélingsbrief  aan  Seid  salech  behandigden  wij  bij  onze  aankomftaan
 

Zz  2.  is- 
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iSMAëL.  Wij  zagen  hem  zelve  niet  voor  den  volgenden  morgen ,   naamlijk  den 

24ften  April.  Naardien  de  kooplieden  te  Loheia  en  Beit  el  fakfh ,   welken  wij 

aanbevolen  waren ,   de  moeite  op  zig  genomen  hadden ,   de  kleine  on  kotten  aan 

de  tolbedienden  voor  ons  te  betalen,  en  ons  al  onze  zaaken  te  huis  te  laten 

brengen,  verzogtcn  wij  ismaSl  en  zijnen  vader,  ons  ook  dien  dienft  te  doen, 

waartoe  zij  zig  bereidwillig  betoonden.  Of  dit  indedaad  hun  oogmerk  was,  daar- 

aan twijfel  ik  zeer;  veeleer  geloof  ik,  dat  zij  met  de  tolbedienden  afgefproken 

hadden,  om  ons  verdriet  aantedoen. 

Des  morgens  te  9   uuren  kwamen  ook  onze  reisgenooten  met  de  bedienden  en 

de  pakkaadje  te  Mochha  aan.  Dit  wierd ,   volgens  de  gewoonte  des  lands ,   aan- 

ftonds  naar  het  tolhuis  gebragt,  waar  de  Döla  zelve  tégenwoordig  was.  Wijver- 

zogten,  dat  het  goed,  welk  wij  over  land  médegebragt  hadden  eerft  mogt  gevi- 

fiteerd  worden,  opdat  wij  onze  keukengerecdfchap  en  bedden  krijgen  konden; 

maar  de  viüteerders  wilden  eerft  de  kiften  met  naturaliën  doorzoeken ,   welken 

van  Loheia  te  zee  naar  Mochha  waren  gekomen ,   en  nog  op  het  tolhuis  bewaard 

wierden.  Daaronder  was  een  klein  vat  met  vifchen  uit  den  arabifchen  zeeboe- 

zem, en  de  heer  forskHl,  dieze  gezameld  had,  verzogt,  dat  men  het  ongeo- 

pend wilde  laten  palieren ,   wijl  het  met  brandewijn  gevuld  was,  en  de  vifch  geen 

aangenaamen  reuk  verwekken  zou.  Doch  de  vifiteerder  opende  het,  nam  er 

vifchen  uit,  roerde  alles  met  een  ijzer  dooreen,  als  of  hij  meende,  dat  erkoft- 

lijke  waaren  in  verborgen  waren,  en,  ongeagt  al  onsfmëkcn,  dat  men  het  vaat- 

je aan  eene  zijde  zou  zetten,  wierp  hij  het  ten  Iaatftcn  nog  om,  en  vervulde  het 

gantfche  huis  met  ftank  van  bedorven  vifch  cn  brandewijn.  Men  kan  zig  ligt 

verbeelden ,   wat  de  Arabiers ,   wier  godsdienft  hun  de  fterke  dranken  in  ’t  alge- 

meen verbied,  gezegd  hebben  ,   cn  hoe  verlegen  wij  moeiten  wezen,  dat  de  Dö- 

la en  zijne  fchrijvers  hun  tolhuis  derwijze  door  ons  goed  verontreinigd  zagen. 

Wij  verzogten  andermaal ,   dat  men  ons  beddegoed  wilde  doorzoeken ,   maar  men 

wilde  eerft  meer  naturaliën  zien :   Onder  dezen  waren  eenige  zeegedierten  ,   wel- 

ken ,   als  zij  te  Loheia  ingepakt  wierden ,   nog  niet  volkomen  droog  waren ,   en 

uit  dien  hoofde  ook  cenen  vrij  merklijken  ftank  veroorzaakten.  Dit  gaf  op  nieuw 

gelegenheid  tot  een  gemor  en  een  fchelden  op  de  Franken.  Van  de  fchelpen, 

welken  wij  met  de  grootfte  zorgvuldigheid  ingepakt  hadden,  wierd  een  groot  ge- 

deelte tot  op  den  bodem  daar  uitgerukt,  cn  het  overige  met  een  fcherp  ijzer 

door- 
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doorboord.  Te  vergeefs  fielden  wij  voor,  dat  er  dus  veel  zou  gebroken  wor- 

den. De  Arabiers  meenden,  dat  geen  verftandig  menfch  dergelijke  dingen  ver- 

zamelen zoude,  om  er  gebruik  van  te  maken  ,   maar  dat  wij  ze  herwaard  gezon- 

den hadden ,   om  met  den  Döla  en  de  tolbedienden  den  fpot  te  drijven.  Ande- 

ren gaven  voor ,   dat  er  veelligt  koflbaare  waaren  onder  verborgen ,   ja  zelfs  'dat 

alles  koft lijke  waaren  waren ,   en  dat  wij  hun  de  oogen  begocheld  hadden.  De 

Döla,  een  oud  zagtzinnig  man,fcheen  op  dit  alles  nog  geen  agt  te  
hebben.  Ein- 

delijk bragt  men  een’  fleflenkelder ,   in  welken  forskül  verfcheidene  foorten  van 

Hangen  in  /pi ritus  bewaard  had.  Dit  deed  hen  allen  verbaasd  liaan.  Een  der 

Haven  of  bedienden  van  den  Döla  uitte  hierover  zijne  gedagten:  dat  naamlijkde 

Franken  miffchien  naar  Yemen  gekomen  waren  om  de  Mohammedaanen  te  ver- 

géven,  en  dat  daarom  één  van  ons  zig  voor  een’  Artz  uitgaf,  om  er  des  te  bé- 

ter gelegenheid  toe  te  hebben.  De  goede  Döla  fcheen  tot  hiertoe  eer  médelij- 

den  met  ons,  dan  veriigting  tégen  ons,  gehad  te  hebben.  Toen  men egter  daar- 

van fprak ,   dat  de  gezondheid  der  invvoncren  in  gevaar  zou  kunnen  zijn,  wierd 

hij  gramflorig ,   enzeide:  BijGOD,  dit  volk  moet  geen  nagt  in  onze  ftad  blij- 

ven. Nu  kan  men  gemaklijk  nagaan,  wat  de  fchrijvers,  de  vifiteeders  
en  het 

gemeen,  welk  zig  ongemeen  talrijk  vergaderd  had,  
zullen  gezegd  hebben.  Het 

tolhuis  wierd  hierop  gefloten ,   en  wij  kregen  niet  ééns  de  noodwendigfte  zaaken, 

onze  keukengereedlchap  en  bedden. 

EéN  van  onze  bedienden  kwam  ons  op  het  tolhuis  nog  boodfehappen,  dat  on- 

ze mantelzakken  en  boeken,  die  wij  op  onze  ézels  met  ons  gevoerd  
hadden, 

uit  het  venfler  geworpen  waren ,   en  het  huis  toegefloten  was.  De  heerenFORS- 

kül  en  cramer ijlden  derwaard ,   om  daarvan  de  oorzaak  te  vernemen,  en  men 

verzékerde  hun,  dat  alles  op  bevel  van  ismacl  gefchied  was.  Bij  
die  gelegen- 

heid wierden  zij  van  een  aanzienlijk’  burger  en  vriend  van  ïsmaöL  o
p  de  fli  aat 

met  fcheldwoorden  bejegend.  De  befchrijving ,   welke  isMAëL  ons  van  het 

mochhafch  gemeen  gedaan  had,  wierd  dus  tot  hiertoe  vrij  wél  bewaarheid,  en  wij 

moeiten  alles  met  geduld  aanhoren.  Ismacl  en  zijn  vader  waren  ten  eerften  
var 

het  tolhuis  verdwenen  ,   toen  men  tégen  ons  begon  uittevaren ,   en  noch  zij  noch 

de  eigenaar  van  het  huis  waren  te  vinden.  OndertulTchen  
moeiten  wij  een  an- 

der huis  zoeken.  In  deze  omftandigheid  wilde  niemand  ons  een  hu
is  verhuren, 

wijl  elk  vreesde  beftraft  te  worden,  indien  hij  ons  ontvong,  en
datwijmisfehien 

Zz  3   ^ 
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als  verdagte  landlopers  uit  dc  ftad  gejaagd  zouden  worden.  Ten  laatften  wierd 

er  iemand  gevonden ,   die  ons  zijn  huis  bij  de  maand  overdoen  wilde ,   indien  de 

Kadi  hem  de  verzekering  deed ,   dat  hij  dienaangaande  niets  van  de  overheid  te 

vrezen  had.  Den  meelden  Kadis  in  Turkije  befchuldigt  men,  dat  zij  zeer  baat- 

zugtig  zijn  ;   doch  van  de  yemenfehen  hadden  wij  veel  goeds  gehoord,  en  die  te 

Mochha  was  ook  een  rédelijk  man.  Wij  bragten  den  burger  tot  hem,  en  hij 

verzékerde  denzelven,  dat  hij  zonder  eenige  vrees  ons  in  zijn  huis  némen  kon. 

Dus  kregen  wij  weer  eene  woning. 

De  Gouverneur  te  Bombay  zond  dit  j aar  twee  fchépen  voor  zijne  eigene  ré- 

kening  naar  Mochha,  en  met  dezelven  een’  koopman,  frans  scot  genoemd, 
een’  geboren  Schotlander.  Deze  was  hier  reeds  voor  twee  maanden  met  het 
eerfte  fc hip  aangekomen.  Hij  had  van  onze  aankomft  gehoord ,   en  dat  al  ons 

goed  nog  op  het  tolhuis  opgehouden  wierd.  Hij  deed  ons ,   fchoon  wij  nog  in 

’t  geheel  niet  bij  hem  geweeft  waren ,   des  middags  bij  hem  op  den  maaltijd  nodi- 
gen. Dit  verzoek  was  voor  ons  voorzéker  het  aangenaamfte,  dat  ons  oit  ge- 

daan was.  Wij  vonden  tot  zijnent  niet  alleen  eene  heerlijke  tafel,  zo  als  wij  die 
zedeit  ons  vertrek  van  Kahira  niet  gezien  hadden,  maar  wij  hadden  aan  hem 
ook  een  opi  egt  en  ftandvaftig  vriend.  Wij  behandigden  tévens  onzen  brief  aan 

zijnen  makelaar ,   en  zagen  te  laat,  dat  wij  zeer  kwalijk  gedaan  hadden,  dat  wij  ons 
niet  aanftonds  bij  hem ,   of  direél  bij  den  heer  scot  begeven  hadden.  Evenwel 
fchepten  Wij  goeden  moed,  doch  wij  durfden  ismaSl  en  Zijnen  vader  niet  ten 
eerften  te  laten  blijken,  welke  gedagten  wij  van  hun  hadden,  omdat  zij  nog  fteeds 
in  ftaat  zouden  zijn  geweeft,  ons  verdriet  aan  te  doen. 

Den  25ften  krégen  wij  niets  van  het  onze  van  het  tolhuis.  Ismaöl  ried  ons, 
den  Dóla ,   door  hem ,   een  gefchenk  van  50  ducaaten  te  zenden ,   om  hem  daar- 

door in  onze  belangen  te  trekken.  Wij  hadden  reeds  befloten,  hem  een  ge- 
fchenk aantebieden,  doch  niet  van  zulke  groote  waerde,  cn  dc  voorflag,  dat 

hij  dit  gefchenk  zelve  wilde  behandigen ,   kwam  ons  verdagt  voor.  Maar ,   dewijl 
wij  voornémens  waren,  naar  Sana  te  reizen,  en,  zo  ’t  mogelijk  was,  nog  een 
geheei  jaai  in  dit  land  te  blijven ,   en  wij  zonder  verlof  van  den  Döla  niet  van 

Mochha  mogten  vertrekken,  zo  namen  wij  het  befluit  de  gemelde  fom  opteöf- 
KiCn.  Wij  oordeelden  het  flegts  niet  raadzaam  te  zijn,  dit  geld  door  iemand  an- 

ders te  laten  ter  hand  ftcllcn ,   maar  wilden  ons  daardoor  den  weg  tot  den  Dóla 

banen. 
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banen.  De  bedienden  hadden  ons  tot  hiertoe  telkens  afgewezen ,   en  ismaSl 

wilde  ons  doen  begrijpen,  dat  hij  de  Chriftenen  niet  verwaerdigde,  met  hun  te 

{préken.  Er  wierd  dcrhalven  door  het  gezelfchap  befloten,  dat  ik  den  2 6ften 

April  de  50  ducaaten  aan  den  Dóla  zou  brengen.  Onder  weg  hoorde  ik,  dat  hij 

dien  morgen,  als  hij  zijnen  foldaatcn  hunne  krijgsoefeningen  had  doen  verrigten, 

bij  ongeluk  door  het  been  gefchoten  was.  Ik  keerde  op  ftaande  voet  
wcêr  te- 

rug,  in  hoop,  dat  thans  onze  Artz  zou  begeerd  worden,  en  wij  ons  gefchenk 

zouden  kunnen  fparen.  Doch  den  heer  cramer  begeerde  men  niet.  Men  zei  - 

de,  dat,  toen  men  den  Döla  had  voorgeflagen ,   hem  te  laten  halen,  hij  geant- 

woord had;  dat  hij  zig  den  Franken  niet  kon  aanvertrouwen,  doordien  hij  vrees- 

de, dat  zij  hem  hunne  gramfehap  door  heete  artzenijën  zouden  doen  gevoelen. 

Want  de  Arabiers  verdelen  de  genees  -   en  levensmiddelen  in  heeten  en  kouden , 

en  alles  wat  voor  heet  gehouden  word ,   geloven  zij  nadelig  te  zijn.  Miffchien 

flegts  om  des  naams  halve ,   wijl  de  hitte  in  deze  landen  zo  zeer  hinderlijk  is.  Een 

eerwaerdige  Arabier  maakte  ons  bij  die  gelegenheid  het  compliment ,   dat  gód 

den  Dóla  geftraft  had ,   omdat  hij  ons  kwalijk  had  behandeld.  Maar ,   alzo  wij  réden 

hadden  te  geloven,  dat  hij  niet  zo  erg,  maar  door  kwaadc  
lieden  tégen  ons  op- 

gerokkend  was,  zo  beklaagden  wij  hem,  wijl  wij  vaftlijk  veizekerd  
waien,  dat 

hij  ons  anders  zou  bejégenen,  wanneer  wij  flegts  eerfl:  gelégenheid  zouden  gehad 

hebben ,   nader  bij  hem  bekend  te  worden. 

Wij  krégen  eerfl:  den  27  fan  April  ons  beddegoed  van  het  tolhuis,  en  dat  wel 

ZO  nauwkeurig  doorzogt,  dat  men  zelfs  de  bedden  opengefneden  had.  Detl 

2gften  wierd  ons  niets  uitgeléverd.  Den  29(1211  ontvongen  wij  wederom  eenige 

kleinigheden,  en  die  ook  op  het  fcherpfte  doorzogt  waren.  Derhalven  zage
n 

wij  zonneklaar,  dat  men  ons  noodzaken  wilde,  ten  eerften  een  aanzienlijk  ge- 

fchenk  te  géven.  Wij  befloten  dan ,   ons  de  reeds  ééns  beftemde  5°  ducaaten 

kwijt  te  maken,  en  dit  was  van  eene  goede  uitwerking.  Tot  dusverre  had  is- 

MAëL  de  bedienden  derwijze  op  zijne  zijde,  dat  wij  nooit  gehoor  bij  den  Dóla 

verkrijgen  konden.  De  boodlchap  was ,   dat  hij  van  onzentwége  van  niemand 

iets  horen  wilde ,   dan  van  ismaül  en  zijnen  vader.  Dezen  dag  egter  agtte  men 

het  niet  dienfb'g ,   den  heer  forskël ,   die  het  geld  bragt ,   en  blijken  liet,  waar- 

om hij  gekomen  was ,   weêr  terug  te  zenden.  De  50  ducaaten  waren  zeer  wel- 

kom ;   en  als  de  heer  forskSl  verzogt,  dat  het  ons  in  ’t  vervolg veröorlofdmog- 



352  REIS  van  BEIT  el  FAKÏH  naar  M   OCH  HA. 

te  zijn,  zelven  voor  ons  te  mogen  fpréken,  zo  had  de  Dóla  daar  niets  tégen.' 
Veeleer  verwonderde  hij  zig,  dat  wij  niet  ten  eerften  bij  hem  gekomen  waren, 

daar  wij  zelven  de  arabifche  taal  fpréken  konden.  Den  volgenden  dag  zond  hij 
ons  een  tégengefchenk  van  vier  kleine  fchaapen,  en  twee  kleine  zakken  met 

rijft.  Men  gaf  ons  tévens  te  kennen,  dat  den  tolbedienden  bevel  gegeven  was, 

de  goederen,  die  nog  op  het  tolhuis  ftonden ,   ongeopend  te  laten  volgen.  Wij 
konden  met  isMAëL  nog  niet  ten  éénemaale  breken,  en  moeften  hem  toelaten , 

de  vifiteerders  en  dragers  voor  ons  te  betalen.  Dit  kostte  ons  driemaal  meer , 

dan  te  Loheia  en  te  Beit  el  fakih. 

De  voomaamften  der  ftad  hadden  den  Dóla  aanftonds  geraden,  om  onzen 
Artz  te  zenden,  doch  hij  had  fteeds  gevreesd,  dat  deze  hem  geen  goede  artze* 
nijën  zou  géven ,   om  ons  aan  hem  te  wreken.  Wijl  egter  de  Kadi  hem  voor- 

ftelde,  dat  men  nog  nergens  over  ons  geklaagd  had,  en  dat  de  doode  Hangen  bij 
eenen  Artz  niet  zo  zeer  te  vrézen  waren ,   als  de  onkundige  Arabiers  wel  meen- 

den, wijl  zelfs  artzenijën,  bijvoorb.  detériakel,  van  Hangen  gemaakt  wierd, 
insgelijks  dat  de  curopilche  Artzen  ook  daarom  niet  te  verwerpen  waren ,   om- 

dat zij  fchelpen  en  andere  zeegedierten ,   welker  nuttigheid  de  Arabiers  niet  ken- 

den, bij  zig  voerden,  zo  liet  hij  eindelijk,  den  4de»  Maij,  nadat  hij  reeds  4   of 

5   kwakzalvers  na  malkanderen  gehad  had,  en  de  voet  van  tijd  tot  tijd  erger  ge- 
worden was ,   vernemen ,   of  wij  eenigen  haat  tégen  hem  voedden ,   en  of  de  heer 

cramer  zwarigheden  maken  zou ,   indien  hij  gehaald  wierd.  Men  kan  zig  gemak- 
lijk verbeelden,  hoe  aangenaam  het  ons  moet  zijn  geweeft,  dat  de  Dóla  zijn 

wantrouwen  had  laten  varen  ,   en  dat  onze  Artz  aanftonds  zijnen  dienft  zal  aan- 

geboden hebben.  Nauwlijks  was  ons  antwoord  terug  gekomen ,   of  er  kwam , 
fchoon  de  weg  niet  ver  was,  een  bediende  met  een’ muilëzel ,   om  den  heer  cra- 

mer te  halen.  En ,   hoewel  anders  alle  Europeërs ,   fchoon  zij  ook  maar  op  ee- 
nen ézel  tot  de  groote  plaats  vóór  het  huis  van  den  Dóla  komen ,   afklimmen  en 

te  voet  moeten  gaan  ,   zo  moeft  nogthans  onze  Artz  over  dezelve  en  tot  in  het 
huis  rijden.  W aarfchijnlijk  opdat  de  inwoners  zouden  zien,  dat  wij  met  den 
Dóla  ten  vollen  verzoend  waren. 

Naderhand  hadden  wij  dikwils  gelegenheid,  den  Dóla  te  bezoeken,  en  ons 
yan  zijne  vriendfehap  te  verzekeren.  ForskSl  verhaalde  hem  eens ,   dat  hij  en 

de  Artz,  van  een’  zeker’  burger,  in  den  tijd,  dat  de  Dóla  nog  met  ons  ongezind 

was. 
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was ,   op  de  ftraat  waren  beledigd  geworden.  De  Dóla  beloofde  hera  op  ftaande 

voet  voldoening ,   en  deed  den  burger  zonder  verder  onderzoek  in  de  gevangnis 

werpen.  Ismaöl,  dien  het  gantfch  niet  behaagde,  zijnen  vriend  om  onzen  wil 

zo  geftraft  te  zien,  kondigde  ons  aanftonds  eenen  opftand  der  inwoneren  aan, 

en  dat  wij  thans  ook  in  ons  huis  onzes  lévens  niet  verzekerd  waren.  Doch 

forskSl  ging,  zonder  iets  te  vrezen,  geheel  alléén  naar  denDöla,  enverzogt, 

dat  de  gevangene  met  eene  vermaning  van  in  het  toekomende  bclc^fdei  
jegens 

vreemdelingen  te  zijn,  weer  mogte  los  gelaten  worden.  Dit  gefchiedde.  
On- 

dertuffehen  verzékerde  de  Dóla,  dut,  indien  wij  het  begeerden,  hij  agt  dagen 

zou  moeten  zitten. 

Kort  na  onze  aankomt!  te  Mochha  wierd  ik  andermaal  door  eene  roodeloop 

aangetaft ,   maar  die  niet  zo  hevig  was  als  de  eerlte  in  den  Archipel.  Doch  ik 

was  binnen  14  dagen  genoegzaam  weer  herfteld.  Dc  onpaslijkheid  van  den  heer 

van  haven  ,   welke  hij  reeds  te  Beit  el  faklh  befpeurd  had ,   wierd  hier  erger. 

Hij  bevond  zig  des  avonds  vrij  wél ,   vooral  wanneer  hij  wat  in  de  koelte  geré- 

den had,  maar  de  groote  hitte  bij  dag  was  h cm  ondraaglijk.  In  den  nagt  tus- 

fchen  den  22ften  en  2^-' 11  Maij  fliep  hij  op  het  open  terras,  (het  dak  van  het 

huis)  ,   en  de  koele  lugt  beviel  hem  zeer  wél.  Den  
volgenden  nagt  v/as  de  wind 

zo  flerk,  dat  hij  zig  niet  in  de  opene  lugt  durfde  wagen ,   voornaamlijk  wijl  hij  nog 

niet ,   gelijk  de  Arabiers ,   gewend  was  met  het  aangezigt  gedekt  te  fiapen.  Hij 

waagde  zig  in  den  nagt  van  den  24^  tot  den  25:cen  wederom  op  het  terras,  en 

hierna  bevond  hij  zig ,   denklij k   wégens  eene  iterke  verkoudheid ,   zo  flegc ,   dat 

hiï  zi^  des  morgens  door  twee  bedienden  naai-  benéden  en  in  zijne  
kamer  moeit 

doen  brengen.  Hij  werd  hoe  langer  hoe  zwakker  en  reeds  omtrent  
8   uuren  fcheen 

de  pols  geheel  ftil  te  liaan,  hij  bekwam  egtenveêr  eenigermate  
na  eene  aderlating. 

Een  uur  daarna  maakte  hij  zijn’  uiterlten  wille  ,   en  wij  hadden  alle  hoop 

van  zijne  herltelling  nog  niet  opgegéven,  toen  hij  des  avonds  tégen  8   uuren  van 

allerhande  za  ken  dan  in  ’tarabifch,  dan  in  het  franfeh ,   italiaanfeh,  duitichof 

deenfeh  door  malkanderen  begon  te  fpréken.  Hierop  viel  hij  in  een’  diepen  of 

veeleer  verdoofden  llaap,  en  ftierf  omtrent  10  uuren.  De  beer  van  haven 

had  zig  hoofdzaaküjk  der  oofterfche  letterkunde  toegewijd.  De  wétenfeh  npea 

verloren  deshalven  aan  hem  dengeenen  uit  ons  gczelfchap,  van  welken  men  na 

A   a   a   zijne 
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zijne  terugkomft  met:  regt  de  gewigtigfte  ontdekkingen  in  dc  oofterfche  geleerd- heid had  kunnen  verwagten. 

De  inwoners  van  het  land  begraven  hunne  dooden  niet  in  kiften..  Doch 
wij  lieten  er  egter  eene  voor  het  lijk  van  onzen  vriend  maken.  De  Engel- 

fchen zonden  ons  zes  roomlchcatholijkc  indifche  matroozen,  die  onzen  doo- 
ds den  Maij  1763,  tégen  den  avond,  buiten  de  ftad,  op  het  kerkhof 

der  Franken,  ten  grave  droegen.  Al  dc  Engelfchen,  die  te  Mochha  waren,, 
hadden  de  beleefdheid,  het  lijk  te  verzeilen,  en  de  uitvaart  gefchiedde ,   zo  veel 
mogelijk,  op  de  europifche  wijze,  en  met  meer  vrijheid  dan  die  van  den  vené- 
tiaanfehen  Conful  den  heer  ferro,  welken  wij  den  4<ten  April  1762  teKahira 
méde  bijwoonden.  Zodra  aldaar  het  lijk  buiten  het  huis  was,  kepende  dragers 
met  de  kift  in  den  grootften  haaft  door  de  kleine  ftraaten,  opdat  het  gemeen^zig met  verzamelen  zou,  en  de  Européërs,  welken  volgden,  réden  in  de  grootfte 
wanorde,  de  één  dézen,  dc  ander  génen  weg,  en  verzamelden  zig  eerft  weer 
buiten  de  ftad  bij  het  graf.  Vermids  men  vreesde,  dat  de  egiptifche  Bedouinen 
hem  nog  na  zijnen  dood  zouden  beroven ,   had  men  hem  in  eene  oude  munniks- 
kléding,  welke  den  Arabieren  nergens  toe  dienen  kan,  begraven.  Te  Mochha 
integendeel  behoeft  men  niet  te  dugten,  bij  eene  begraafnis  door  het  gemeen 
veröntruft  te  worden,  noch  dat  men  den  overlédene  weer  opgraven  en  plun- 
deren zal.  

r 
Na  den  dood  van  den  heer  van  rmm., 

,,  , ,   .   ,   "   ,   r   ™   HAVKN’  waren  wij  ernstlijk  bedagt,  om  van Mochha  onze  reis  landwaard  m   te  vervorderen.  Want  hoewel  eenigen  van  het 
gezelfchap  wenfchten  ten  minften  nog  één  jaar  in  Yemen  te  blijven,  en  de  fté- 
den  in  de  bergagtige  ftreeken  op  gemak  te  bezoeken,  dagten  nogthans  de  ande- 

ren even  zo  groote  réden  te  hebben  om  weêr  naar  Europa  te  fpoeden.  Wij 
hadden  te  Mochha  reeds  veele  verdrietlijkheden  gehad.  Wij  wiften  niet,  hoe 
men  ons  in  het  binnenfte  des  lands  bejegenen  zou,  voomaamlijk  wanneer  de 
Engelfchen  weer  naar  Indië  zouden  gekeerd  zijn ,   van  dewelken  wij  anders  nog 
bijftand  konden  verwagten.  Naardien  wij  nu  reeds  een  groot  gedeelte  van  Ye- 

men gezien  hadden ,   en  er  voor  ons  van  het  gebied  des  Imams  genoegzaam  niets 
meer  overig  was  te  zien,  dan  de  weg  van  Mochha  naar  Sana,  zo  befloten  wij, 
iOdra  mogelijk  een.e  reis  naar  deze  hoofdftad  te  doen ,   opdat  wij ,   indien  het  er 

ons 

y 
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ons  aanftaan  mogt,  aldaar  konden  vertoeven,  en  anders  nog  voor  het  vertrek 

der  engelfche  fchépen  weer  naar  Mochha  terug  kéren. 

Misschien  hadden  FonsidiL  en  ik  met  weinig  omflags  van  Mochha  af,  ook 

dergelijke  bijreizen  kunnen  doen  als  van  Beit  el  faki'h.  Maar  onze  beide  reisge» 
nooten  waren  ook  verlangende ,   de  verblijfplaats  en  hofhouding  des  Imams  te 

zien :   en ,   wijl  wij  niet  konden  voorzien ,   of  wij  niet  veelligt  gelegenheid  zouden 

vinden  om  van  Sana  of  van  eene  andere  ftad  ook  nog  bijreizen  te  doen ,   zo  kon- 

den wij  ons  niet  zonder  veel  reisgoed  en  bedienden  op  weg  begeven,  en  dus 

niet  zonder  veel  opzigt  te  maken.  Onze  Artz  had  ook  op  verre  na  den  voet 

van  den  Döla  nog  niet  geheeld ,   en  hij  kon  zijnen  lijder  zonder  verlof  te  hebben 

niet  verlaten.  Wij  gaven  dan  voor,  dat  één  onzer  rcisgenooten  van  de  groote 

hitte,  die  wij  allen  ondraaglijk  vonden ,   ovcrléden  was,  en  dat  wij  derhalvenom 

onzer  gezondheid  wille  naar  Sana  wilden  reizen,  totdat  de  heer  scot gereed  zou 

zijn  weer  naar  Indië  te  kéren.  Doch  wij  krégen  aanftonds  een  weigerend  ant- 

woord ,   onder  voorwendzcl ,   dat  de-  Dóla  ons  voornemen  eerft  zijnen  heere 

moeft  melden ,   en  dat  wij  afwagten  moeiten ,   of  de  Imam  ons  vergunnen  wilde , 

naar  Sana  te  komen  of  niet.  Men  vermoedde  misfehien ,   dat  wij  gehoor  bij  den 

Imam  wilden  vragen,  en  het  is  hier  dc  gewoonte ,   dat  vreemdelingen ,   welken 

den  Imam  Ipréken ,   en  hem  mogelijk  gefchenken  brengen  willen ,   om  daarvoor 

zékere  vrijheden  in  den  handel  te  verkrijgen,  niet  onaangemeld  naar  Sana  plegen 

te  komen  De  Döla  beloofde  ondertulïchen ,   dat  hij  ten  eerften  zou  fchrijven , 

en  ons,  zodra  hij  antwoord  ontvangen  had,  hetzelve  zou  laten  wéten. 

Dewijl  wij  dus  niet onmiddelijk  naar  Sana  mogten  vertrekken,  zo  verzogten 

wij ,   om  naar  Taas  te  gaan,  en  daar  het  antwoord  des  Imams  aftewagten.  Dit 

wierd  ons  ook  afgeflagen.  Ons  zou  flegts  geöorlofd  zijn  naar  Mufa  te  gaan. 

Men  zeide  naderhand ,   dat  de  Döla  ons  niet  gaern  van  Mochha  liet  vertrekken , 

voor  dat  zijn  voet  geheeld  was,  en  dit  kon  men  hem  zo  kwalijk  niet  némen., 

vermids  men  onder  de  Arabiers  geen  bekwaame  geneesheeren  vind.  Wij  iloe- 

genderhalven  ook  voor,  onzen  Artz  agter  te  laten,  en  deze  bood  zig  aan ,   alléén 

te  blijven,  indien  wij  de  reis  mogten  aannémen.  Doch  de  Arabiers  vreesden, 

dat  hij  dan,  afgezonderd  van  zijne  vrienden,  niet  wél  te  Vréde  zijn,  en  dus  de 

genézing  niet  regt  behartigen  zou. 

Nademaal  wij  geen  verlof  konden  bekomen,  noch  om  naar  Sana,  noch  om 

Aaa  2   naar 
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naar  Ta;is  te  gaan,  klaagden  wij  bij  eenigen  der  aanzienlijkften  in  de  Rad  over 

de  handelwijze  van  hunnen  Gouverneur,  die  ons  de  vrijheid  niet  wilde  laten, 

ons  geld  te  vertéren  waar  wij  het  goedvonden.  Dezen  waren  ook  verwonderd , 

dat  wij  het  vertrek  der  fchépen  niet  geruft  te  Mochha  wilden  afwagten.  Zij  rie- 

den ons  af,  in  dit  jaargetij  naar  de  bergagtige  ftreeken  te  reizen ,   omdat  gemeen- 

lijk allen,  welken  uit  de  groote  hitte  in  Tehatna  naar  de  koudere  lugtftreek  der 

bergen  komen ,   voor  hevige  koortzen  bloot  liggen.  Maar ,   aangemerkt  onze 

geheele  reis  ondernomen  was ,   om  dit  gedeelte  van  Arabië  te  léren  kennen ,   zo 

waren  wij  van  dit  ons  voornemen  in  het  geheel  niet  aftebrengen ,   voornaamlijk 

daar  wij  merkten ,   dat  de  Arahiers  de  tegenwerpingen  der  Chriftenen  geduldiger 

aanhoorden  dan  de  Turken  ,   welken  ons  bij  dergelijke  omftandighedenwaarfchijn- 

lijk  al  lang  zouden  hebben  doen  zwijgen. 

De  Döla  hoopte ,   dat  zijn  voet  binnen  weinige  wéken  zou  genezen  zijn,  wijl 

onze  Artz  in  den  beginne  gezegd  had ,   dat  de  wond  niet  zeer  erg  was.  Doch. 

deze  verzékerde  thans ,   dat  er  nog  een’  langen  tijd  toe  verëifcbt  wierd  (*).  Als 
zig  nu  een  Arabier  aanmeldde ,   die  het  ongemak  binnen  8   dagen  tijds  genezen 

wilde,  was  deze  nieuwe  Artz  zeer  welkom,  en  wij  verkregen  onzen  wenfeh. 

De  heer  cramer  kreeg  zijn  affeheid,  en  tévens  een’  muilezel  met  zadelen  toom, 
en  eenige  ftukken  goed  tot  eenc  arabifche  kléding.  Wij  allen  kregen  te  gelijk 
de  vrijheid  tot  naar  Taas,  maar  niet  verder  te  gaan,  dewijl  de  Döla  naar  Sana 
fchrijven ,   en  ons  het  antwoord  des  Imams  nazenden  wilde.  De  Döla  gaf  ons 

ook  een’  brief  van  aanbeveling  aan  den  Döla  te  Taüs,  en,  als  een  tweede  blijk: 

zijner  vriendfehap  jegens  ons,  een’  zijner  bedienden  tot  geleide,  opdat  wij  met 
des  te  meer  gemak  en  zekerheid  zouden  kunnen  reizen.  Deze  Jaatfte  beleefdheid 

was  ons  niet  zeer  aangenaam.  Wij  merkten  dezen  bediende  aan  als  onzen  op- 

zigter,  en  moeften  derhalven  behoedzaam  in  onze  handelwijze  zi'n ,   wijl  deze 
lieden ,   zo  wel  als  de  Janitfchaaren  in  Turkije ,   gaern  te  bevélen  willen  hebben 

over  degeenen ,   welken  zij  verzeilen. 

Door- 

(*)  In  het  volgende  jaar  was  ik  nog  te  Bombay ,   als  er  een  febip  van  de  engelfcheooftïndifche 

Compagnie  van  Mochha  kwam.  De  wondheler  op  hetzelve  vcibaalde  mij,  dat  da  voet  van  den 

Dóla  in  dien  tijd  nog  niet  geheeld  was,  en  denklijk  nooit  weer  tot  den  vorigen  Hand  zou  gebragt 

worden. 
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Doordien  wij  niet  konden  wéten ,   of  wij  nog  in  dit  jaar  weer  naar  Mochha 

2   tidcn  terug  komen,  zo  was  het  nodig,  onze  zaaken  hiernaar  interigten.  Wij 

namen  alles  méde,  hetgeen  wij  oordeelden,  dat  ons  van  nut  zou  kunnen  zijn, 

al  bléven  wij  een  geheel  jaar  in  de  bergagtige  Rreek.  Wij  agtten  het  voor  ge- 

vaarlijk, en  ook  in  ’t  geheel  niet  dienflig,  al  ons  gereed  geld  méde  landwaard 

in  te  némen.  Het  grootRe  gedeelte  van  onze  contanten  lieten  wij  bij  den  ma- 

kelaar der  Engelfchen ,   en  deze  gaf  ons  wifïels  op  de  Banianen  te  1   aas  en  Sana. 

REIS  van  MOCHHA  naar  T   A   AS. 

A   ons  ongenocglijk  verblijf  te  Mochha  reisden  wij  den  9^n  Junij  1763  met 

zonneöpgang  uit  deze  Rad,  en  in  den  volgenden  nagc  6§  uur  of  4!  duit- 

fche  mijlen,  fchier  regtnaar  het  ooRen,  tot  Mufa.  Niet  ver  van  Mochha  is  de 

bron,  welke  naar  den  vermaarden  scaaDELi  genoemd  word.  
Doch  alleen  de 

arme  lieden  bekomen  er  hun  water  uit;  de  meefte  inwoners  der  Rad  hebben 

béter  water  uit  de  bron  Beluik,  een  groot  uur  ver.  van  de  Rad  af,  en  de  ver- 

mogende lieden  doen  het  zelfs  van  Mufa  komen.  De  geheele  Rreek  tulfchen 

Mochha  en  Mufa  is  zeer  dor  en  weinig  bewoond.  Ik  zag  onder  weg  ücg ts  de 

koffijhutten  Dabulie,  Bfie  en  
Fatra. 

Musa  ligt  aan  het  begin  der  bergagtige  Rreek,  en  is  een  middelmatig  dorp, 

behorende  onder  het  ampt  Mochha.  Hier  woont  een  Onderdöla  met  eenige  fol- 

daaten  in  een  klein  kalleek  De  JEuropeërs,  welken  uit  Indië  naar  Mochha  ko- 

men ,   plegen  zomtijds  een  wandelreisje  herwaard  te  doen ,   maar  ik  twijfel ,   of  zij 

hier  wel  veel  vermaak  vinden.  Doch  het  water  te  Mufa  is  goed;  de  huizen  zijn 

allen  ilcgt ,   en  de  hitte ,   welke  wij  hier  moeRen  uitRaan ,   was  niet  minder  dan 

te  Mochha.  Wijl  het  water  van  den  arabifchen  zeeboezem  denklijk  ook  in  deze 

Rreek  terug  geweken  is,  is  het  zeer  waarfchijnlijk,  dat  hier  de  haven  Mitza  ge- 

weeftzij,  waarvan  de  griekfche  aardrijkskundigen  gewag  maken,  en  van  welke 

ook  moses  fpreekt  als  hij  zegt :   Hunne  woonplaats  (der  kinderen  joktans)  was 
Aaa  3 

van 
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van  Mefa  af,  tot  daar  men  komt  naar  Sephar ,   aan  het  gebergte  tégen  het  ooflea. 
i   Boek  v.  AiosEs  X.  30.  . 

Den  10  Junij  des  namiddags  om  4   uuren  gingen  wij  van  Mufa  N.  N.  O.  en 

naderhand  O.  N.  O.  in  eene  groote  wadi,  die  zig  na  een’  Herken  régen  bijMoch- 
ha  in  de  zee  ontlaft,  doch  welker  water  zig  anders  eerlang  in  het  zancf  verlieffi. 
Thans  was  hier  flegts  weinig  water.  Wij  verlieten  de  wadi  bij  Marabba ,   eene 
koffijhut  aan  den  noordlijken  oever  op  ccncn  berg,  en  eene  mijl  van  Mufa.  Ver- 

volgens gingen  wij  N.  O.  door  kromme  wégen  f   mijl  tot  bij  eene  koffi  jhut  El  ?neih 
jan ,   en  van  hier  \   mijl  ongeveer  N.  O.  tot  aan  eene  koffijhut  Sübla.  De  com- 
pasftreek  nam  ik  flegts  waar  naar  den  loop  der  Herren;  want  het  was  reeds  zo 
duifler,  dat  men  de  ffireek  op  het  compas  niet  meer  onderfcheiden  kon.  Verder 
gingen  wij  dien  dag  nog  14  mijl  tot  Orafch ,   een  dorp  op  de  grenzen  van  ’t  ampt 
Mochha ,   waar  alle  zondagen  markt  gehouden  word.  Een  half  uur  van  dit  dorp, 

naar  den  kant  van  Mochha,  is  een  klein  huis,  waar,  van  elke  lading  zout ,   die' de  Arabiers  van  Riias  halen  en  naar  Jafa,  een  onafhanglijk  landfehap  in  deberg- 
agtige  ffireek,  brengen ,   een  gering  weggeld  mpet  betaald  worden.  Doch  de  waa- 
ren,  die  van  Mochha  komen,  en  naar  Sana  of  andere  Héden  in  het  gebied  des 
Imams  gaan,  betalen  hier  niets. 

Dien  dag  zagen  wij  eenen  afflammeling  van  den  beroemden  Schech  scHaDELr 
De  man  was  krankzinnig.  Hij  was  zeer  vrolijk;  hij  lachte,  fprong  en  liep  mei eemge  jonge  Arabiers  uit  ons  gezelfchap ,   die  hem  tot  allerieie  guichclaarijën  aan- 
fpoorden;  ondertuffehen  bemerkte  ik  niet,  dat  iemand  hem  beledigde,  noch  ook 
dat  men  eenige  eerbied  voor  hem  betoonde.  In  Egipte  worden  alle  krankzinni- 

ge heden  Schech  genoemd,  en  men  plaatflze  na  hunnen  dood  zelfs  wel  onder  de 
heiligen.  Dezen  menfeh  noemde  men  flegts  Schech ,   omdat  hij  van  Schech  sena- 
DELi  afHamde.  Men  verhaalde,  dat  voor  eenige  jaaren  een  timmerman  krank- 

zinnig geworden  was ,   doordien  hij  hem  een’  graven  poets  gefpeeld  had.  Dezen 
had  men  nooit  Schech  genoemd.  Het  fchijnt  dus  dat  de  Santons  hun  fortuin  niet zo  wc  111  Yemen  maken,  als  in  de  noordlijke  mohammedaanfche  landen. 

e   w   égen  zijn  in  deze  bergagtige  flreek  zo  flegt ,   dat  men  niet  gaern  des 
nagts  Wij  gingen  derhalven  den  nden  Junij  met  zonneöpgang  van _iaci  N   O.  ten  O.  voorbij  Dhuaha  en  mijl  tot  El  bar  ach ,   een  dorp 
waar  wcekhjks  markt  gehouden  word.  Aan  de  ooHzijde  van  dezen  weg  ligt 

een 
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een  vmgtbaar  gebergte  Kamara ,   welks  inwoners  zig  aan  hun  opperhoofd,  den 

Schech  ibn  AKLÊN  te  Dorebat,  niet  veel  flor  en.  Zij  hadden  voor  eenigen  tijd 
twee  lieden  gedood ,   de  Schech  had  om  die  réden  reeds  eenige  maaien  een  com- 

mando foldaaten  tégen  hen  gezonden ,   doch  hen  niet  kunnen  tot  réden  brengen, 

vermids  de  Arabierszig  hooger  op  het  gebergte  begéven  hadden,  wenvaard  de 

foldaaten  geen  luU  hadden  hen  te  volgen.  Van  hier  af  ziet  men  vrugtbaare  vel- 

den aan  den  weg.  Wij  gingen  nog  \   mijl  N.  O.  ten  N.  tot  Manfari,  eene  groo- 

te  herberg  (Mattrachj ,   waar  zig  dien  dag  veele reizigers  verzamelden.  Wij  keer- 

den hier  in ,   om  gedurende  de  groote  hitte  uitteruften.  Doch  kort  na  den  mid- 

dag ontftond  er  een  zwaar  donderweeder,  welk  van  zulk  een’ Herken  régen  ver- 
zeld  was,  dat  het  van  de  bergen  ncêrflortende  water  de  vervordering  onzer  rei- 

ze  voor  dien  dag  onmogelijk  maakte;  want  de  weg  veranderde  op  ééns  in  een’ 

Herken  vloed.  Dit  koele  weeder  verfchilde  veel  van  dat,  welk  wij  tot  hiertoe 

in  Tehama  gewend  waren,  doch  het  was  ons  zeer  aangenaam. 

Den  iaden  Junij  gingen  wij  des  morgens  zeer  vroeg  van  Manfari  J   mijl  N.  O. 

tot  Mefar ,   en  van  hier  4   mijl  tot  aan  eene  koffijhut  Rehdba.  De  jana ,   een  dorp  op 

den  berg ,   ligt  tuflehen  deze  beide  pkiatzen.  Naderhand  loopt  de  weg  zeer  krom, 

omtrent  J   mijl  naar  ’t  O.  tot  bij  eene  koffijhut  El  Mb ,   en  verders  N.  O.  ten  O.  |   mijl 
tot  Dorebat.  Dus  ligt,  volgens  deze  rekening,  Mufa  6\  duitfche  mijl  van  Dorebat. 

DoREBaT  is  de  hoofdftad  in  het  gebied  van  ibn  akiAn  ,   en  de  woning  des 

Schechs  van  eene  familie  die  thans  nog  wel  aan  de  regering  is,  doch  een  zéker 

getal  foldaaten  des  Imams  onderhouden,  en  bovendien  ook  nog  zékere  fchattin- 

gen  betalen  moet.  Het  fteedje  ligt  boven  op  eenen  berg,  en  onder  aan  den  weg 

is  de  Suk  of  marktplaats  met  eenige  huizen.  Het  mcrkwaerdigfte  alhier  is  eene 

gevangnis,  welke  voor  de  ijflijkftc  in  gantfeh  Vemen  bekend  is,  en  waarfehijn- 

lijk  zeer  veel  overeenkomt  met  de  duiftere  gevangnis  (the  blak  hole j   in  Bengalen, 

waarin  voor  eenige  jaaren  in  éénen  nagt  zo  veele  Engelfcben  door  de  hitte  ftier- 

ven.  Deze,  in  den  Suk  te  Dorebat,  is  uit  eene  rots  gehouwen.  Geen  dagligt 

en  geen  vrije  lugt  kan  daar  in  komen, dan  alleen  wanneer  eene  kleine  deur,  door 

welke  de  misdadigen  ingeleid  worden,  geopend  word.  Vóór  dit  gat  is  de  alge- 

meene  gevangnis  gebouwd ,   in  welke  wij  eene  menigte  lieden,  die  om  g:  inge 

misdrijven  gevangen  waren ,   aan  eene  lange  kéten  gefloten ,   vóór  de  opene  deur 

in  eenen  kring  zagen  zitten.  Digt  daarbij  was  de  wagtkamer  van  den  gevangen- 

be. 
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bewaarder  en  zijne  foldaaten.  Het  water  te  Dorebat  word  voor  zeer  flegf  ge- 

houden. 

Van  Dorebat  gingen  wij  ~   mijl  N.  ten  O.  over  eenen  berg  tot  bij  eene  koffij- 

hut  Chojadie ,   daarna  \   mijl  N.  t.  O.,  O. ,   O.  N.  O.  en  O.  t.  Z.  tot  Salame , 

een  dorp  waar  weeklijks  markt  gehouden  word.  Op  dezen  weg  zagen  wij  ééue 

koffijhut,  twee  MadsjUs  ofgemetzelde  pilaaren  met  water,  en  twee  bronnen. 

Wij  hadden  des  namiddags  weer  een  zwaar  onweedcr ,   welk  ons  noodzaakte  te 

Salame  te  blijven  Den  I31cn  des  morgens  reisden  wij  f   mijl  O.  Z.  O.  tot  bij 

eene  koffijhut  Rhomdde  Van  hier  loopt  de  weg  met  veele  kromten  over  bergen, 

in  eene  regte  ftrckking  omtrent  naar  ’t  N.  O.  ten  O.  i   mijl  tot  Ro'.ey,  een  tame- 
lijk dorp  waar  weeklijks  markt  is.  Van  hier  ziet  men  de  bergvefting  ICahhre  bij 

Taas  naar  ’t  O.  ten  Z.  \   Z.  Doch  de  weg  gaat  tot  daarheen  niet  regtüit,  maar 

noordlijk  om  heuvels,  naamlijk  f   mijl  tot  aan  het  dorp  Kerm;  van  daar  eene  mijl 

tot  bij  de  koffijhut  Rehdffen,  en  verders  f   mijl  tot  Taïis.  Dus  telt  men  van  Do- 

rebat tot  Talis  4i  mijl.  Van  Salame  tot  aan’  deze  fcad  waren  tot  gemak  der  rei- 
zenden  drie  MadsjUs  aan  den  weg. 

Aanstonds  na  onze  aankomft  te  Taas  zonden  wij  den  bediende  van  den  Dola 

te  Mcchha,  die  ons  tot  nog  toe  in  ’t  geheel  van  geen  dienft  geweeffi  was,  met  den 
brief  zijns  heeren  aan  den  Döla  alhier.  Deze  het  ons  aanftonds  bij  hem  komen , 

en  fcheen  eene  zeer  goede  luim  te  hebben.  Nadat  wij  ons  neergezet  hadden , 

deed  hij  ons,  volgens  de  gewoonte  des  lands,  met  kïteher  en  eene  pijp  tabak  be- 

dienen. Vcrfcheidene  bosjes  Kdad  (jonge  fpmitjes  van  zékeren  boom ,   die  de 

Arabiers  tot  tijdverdrijf  kauwen ,   zoals  wij  fnuiftabak  gebruiken ,   en  de  Indiiia- 

nen  hunnen  kauwen)  lagen  verfpreid  op  de  fofa;  maar  in  deze  laatfte  arabi- 

fche  lekkernije  hadden  wij  nog  geen  fmaak  kunnen  vinden.  De  Döla  verhaalde 

ons, dat  men  te  Taas  verbreid  had, dat  wij  veele  kiften  met  flangen  naar  Moch- 

ha  médegebragt  hadden.  Het  nieuws  word  dus  in  Arabië  al  meê  vergroot.  Hij 

deed  ons  een  huis  aanwijzen,  welks  eigenaar  hij  voor  eenigen  tijd  in  de  gevang- 

nis  gezet  had.  Hij  zond  ons  ook  twee  kleine  fchaapen,  wat  meel  en  gerfte,  en 

wij  déden  hem  een  gefchenk  van  ooilïndilch  lijnwaat ,   ter  waerde  van  omtrent 

24  fpéciëdaalders.  Onze  europifche  bediende .   die  het  hem  bragt ,   wierd  door 

den  deurwagter  van  den  Döla  om  een  drinkgeld  aangefproken  en  aangehouden. 

Hij  antwoordde :   indien  het  in  dit  land  de  mode  is ,   dat  de  bedienden  malkande- 

ren 
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ren  drinkgeld  géven ,   dan  verwagt  ik  een’  drinkpenning  van  u ,   wijl  ik  de  moei- 
te heb  uwen  heere  een  gefchenk  van  mijnen  heer  te  brengen.  De  portier  begon 

te  lachen,  en  liet  hem  verders  ongemoeid  pafieren. 

Den  dag  na  onze  aankomft  behandigden  wij  de  andere  aanbevelingsbrieven  van 

onze  vrienden  teMochha.  Naamlijk  éénen  brief van  den  Bas  Kat  eb,  (opperfchrij- 

ver ,   controleur) ,   den  tweeden  aan  den  gevolmagtigden  der  familie  van  achmed, 

den  voormaaligen  prins  van  Taiis,  den  derden  aan  eenen  Sc'iul ,   die  
ook  een  aan- 

zienlijk man  was ,   en  den  vierden  aan  eenen  Banian.  Wij  werden  bij  allen  zeer 

wél  ontvangen.  De  bediende  van  den  Dóla  te  Mochha  wilde  ons  telkens  ver- 

zeilen ,   als  wij  iemand  in  de  fiad  wilden  bezoeken ,   en  kwam  ook  op  onze  kamer, 

wanneer  iemand  ons  kwam  bezoeken.  Mogelijk,  dat  hij  het  alleenlijk  deed  met 

oogmerk  om  den  Arabieren  te  doen  zien,  dat  wij  onder  de  befcherming  van  zij- 

nen heer  reisden.  Doch  door  deze  aan  ons  bewézene  eer  werd  ons  te  veel  vrij- 

heid benomen ,   dan  dat  zij  ons  lang  zou  kunnen  behaagd  hebben.  Wij  gaven 

hem  derbalven  ten  eerden  te  kennen ,   dat  zijne  tegenwoordigheid  bij  dergelijke 

gelegenheden  in  het  geheel  niet  verëifcht  wierd.  De  lugtmatiging  te  Taas  ge- 

vic/ons  buitengemeen  wél.  In  plaats  der  groote  hitte  en  der  d
orre  ftreeken  in 

Tehama,  hadden  wij  hier  fchier  alle  nagten  een’ aangenaamen  
régen  en  het  weer- 

glas rees  bij  de  grootfte  hitte  nauwlijks  zo  hoog,  als  het  te  Mochha  in  het  beg
in 

dezer  maand  geweeft  was ,   als  het  op  het  laagft  ftond. 

De  ftad  Taiis  ligt  aan  de  noordzijde,  en  aan  den  voet  van  den  vrugtbaaren 

berg  Sabber ,   op  de  poolshoogte  van  130.  34/.  Zij  is  door  een’  muur  omringd, 

die  11 5   tot  24  voet  dik  is,  en  verfcheidene  kleine  torens  heeft.  Doch  alles
  is  uit- 

wendig flegts  zeer  dun  met  gebakken’  fteen  bekleed,  inwendig  beftaat  het  uit 

vormfteenen ,   die  alleenlijk  in  de  zon  gedroogd  zijn.  Aan  de  Z.  O.  zijde  en  bin- 

nen den  ftadsmuur  ligt  eene  fteile  rots,  naar  oogenfehijn  meer  dan  400  voet 

hoog ,   en  op  dezelve  eene  veiling  Kahhre  genoemd ,   die  gedeeltelijk  door  eenen 

dubbelen  muur  omgéven  
is. 

Thans  heeft  de  Had  maar  twee  poorten,  Bdb  Schech  Mufa  en  Bdb  el  Bir, 

beiden  aan  den  landweg  van  Mochha  naar  Sami ,   en  niet  ver  van  malkanderen. 

Zij  zijn  beiden  naar  de  gewoone  wijze  in  Arabië  gebouwd.  Naamlijk  vóór 

de  beide  torens,  welken  in  den  ftadsmuur  liaan,  is  er  nog  een  derde,  welke 

Bbb  aan 
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aan  de  ééne  zijde  met  den  ftadsmuur  verëeinigd  is.  Daarenboven  gaat  er  nog 
eene  poort  van  het  kafteel  Kahhre  naar  den  berg  Sabber,  en  in  den  ftadsmuur, 
tufichen  Kahhre  en  Bab  el  kbir,  is  voor  weinige jaaren  eene  poort  toegemetzeld. 

Alléén  op  de  veiling  Kahhre  en  de  beide  ftadspoorten  liggen  kanonnen ;   doch  in 

het  jaar,  dat  wij  te  Taas  waren,  werd  er  nog  zulk  een  groote  toren  gebouwd , 

dat  men  kanonnen  öp  denzelven  plaatzen  kon.  Het  water  van  den  berg  Sab- 

ber word  nog  tegenwoordig,  zo  wel  in  de  bergvefting  als  in  de  ftad  geleid.  De 

geheele  bezetting  te  Téas  beftond  uit  5   tot  600  mannen.  Van  dezelven  lagen 
er  60  in  het  kafteel ,   en  de  anderen  bij  de  ftadspoorten ,   op  de  torens  in  den 
ftadsmuur,  en  in  de  ftad  zelve. 

Tdas  en  deszelfs  kafteel  Kahhre  fchijnen  voor  eenen  arabifchen  vijand ,   die 
geen  grof  gefchut  bijzig  heeft,  zeer  fterk  te  zijn.  Maar  volgens  de  europifche 
wijze  van  oorlogen  zouden  zij  het  geen  van  beiden  lang  kunnen  uithouden,  wijl 
men  van  den  berg  Sabber  alles  kan  overzien.  Men  ziet  derzelver  ligging  op  de 
LXVI  en  LXVII  tafel.  De  talletters  op  dezelven  betékenen :   1   Bctb  Schech  Mufa. 

2   Bab  tl  kbtr.  3   Een’  nieuwen  toren,  opwelken  kanonnen  moeiten  gelegd  wor- 
den. 4   ’t  Paleis  van  den  overleden’  Sidi  achmed.  5   ’t  Paleis  van  den  overlé- 

den’  Sidi  abd  ulla.  6   Scherf  te ,   eene  groote  moské,  onder  welke  gewelven 
zijn ,   die  thans  tot  een  koornmagazijn  gebruikt  worden.  7   Ismaël  Mulk ,   de 
voofnaamfte ,   of,  indien  menze  dus  noemen  kan,  de  cathedraale  moské  te  Ta- 
as.  Zij  IS  ook  groot  en  duurzaam  gebouwd,  doch  niet  fraai.  De  gewelven  on- 

der dezelve  worden  thans  tot  een  kruitmagazijn  gebruikt.  8   Kubbet  Hösfejn , 
een  groot  en  fiaai  gebouw  op  eene  vrije  plaats,  en  boven  het  graf  van  eenen 
turkfehen  Pafcha.  9   De  moské  Kasr.  io  De  Sük  of  marktplaats,  n   Groote 
moskeen  buiten  de  ftad,  doch  gedeeltelijk  vervallen.  12  Ms&lle ,   eene  plaats 
waar  de  Dóla  op  de  groote  feeftdagen  zijn  gebed  doet.  Zulk  eene  plaats  waar 
deMohammedaanen  bij  zékere  gelégenheden  hun  gebed  onder  den  blooten  hémel 
doen,  vind  men  fchier  bij  alle  Héden  in  Yemen ,   doch  allen  niet  éven  fraai.  De- 

ze is  met  eenen  mum  omringd ,   en  heeft  kleine  vertrekken ,   in  welken  de  Mo- 
hammedaanen  zig  reinigen ,   en,  volgens  de  inzettingen  van  hunnen  godsdienft  > 
tot  het  gebed  bereiden  kunnen.  13  De  weg  naar  Sana.  14  De  weg  naar 
Mochha,  Den  omtrek  der  ftad  heb  ik  gemeten,  enhaare  ligging  naar  het  com- 

pas
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pas  bepaald;  doch  al  dc  ftraaten  heb  ik  niet  kunnen  aantékenen.  Aan  de  zijde  der 

grondtékening  op  de  LX VI.  tafel  is,  hoewel  flegts  naar  oogenfehijn,  de  hoog- 

te der  heuvels  aangewezen ,   op  welken  de  ftadsmuur  gebouwd  is. 

De  befchermheilig  der  ftad  Taas  is  ismaöl  mülk.  Deze  bij  de  Sünniten  in  Ye- 

men  vermaarde  heilig  is,  naar  men  zegt,  een  Koning  geweeft.  Hij  ligt  in  de 

moské,  die  naar  zijnen  naam  genoemd  word,  begraven ,   maar  zédert  dathijeens 

een  wonderwerk  gedaan  heeft,  dat  den  toenmaaligen  Gouverneur  duur  kwam  te 

liaan ,   veröorloft  men  thans  niet  ieder  eenen  zijn  graf  te  naderen.  Men  verhaal- 

de mij  de  gebeurdnis  op  de  volgende  wijs.  Daar  kwamen  twee  bédelaarsbijden 

Gouverneur  van  Taas,  die  hem  om  eene  aalmoes  vraagden.  Deze  bevredigde 

flegts  den  éénen ;   de  andere  nam  zijne  toevlugt  tot  het  graf  van  den  koning  is- 

maül  ,   en  riep  hun  om  hulp  aan.  IsmaöI  die  in  zijn  léven  zeer  milddadig  ge- 

weeft was,  wilde  dien  godvrugtigen  man  niet  ongetrooft  van  zijn  graf  laten  weg- 

gaan. Hij  opende  zijn  gemetzeld  graf,  en  gaf  den  béde1  aar  eenen  brief  aan  den 

Gouverneur,  met  bevel  dat  hij  den  brenger  100  Ipéciedaalders  geven  zou.  Al- 

les werd  op  het  nauwfte  onderzogt,  en  men  bevond,  dat  ismaöl  mülk  dien 

brief  eigenhandig  gefchréven,  en  zijn  gewoonlijk  zégel  daar  onder  gedrukt  had. 

De  Gouverneur  kon  dus  de  wiflel  van  zulk  een’  groot’  koning  en  heilige  niet 

onbetaald  terug  zenden ;   hij  deed  het  geld  met  de  grootfte  eerbiedigheid  uittel- 

len ,   maar  ook  kort  daarop  den  toegang  tot  het  graf  toemetzeien ,   opdat  er  geen 

meer  dergelijke  wilTelbrievcn  op  hem  getrokken  mogten  worden. 

Niet  ver  van  de  moské  van  ismacl  mülk  toonde  men  mij  eenen  tuin ,   dien 

men  zeide  aan  jachja  ,   eenen  zoon  van  ismacl  mülk  behoord  te  hebben.  In 

denzelven  was  een  groote  waterbak,  gelijk  men  dergelijken  fchierin  alle  tuinen, 

en  zomtijds  op  de  velden  in  Yemen  ontmoet.  Doch  vóór  denzelven  was  een 

vierkant ,   waarin  de  gooten ,   door  welken  het  water  in  den  tuin  geleid  w'ierd , 

zo  kunftig  door  malkanderen  gevlogten  waren ,   als  de  weg  eens  doolhofs.  Dit 

moet  zeer  aartig  geweeft  zijn,  toen  het  nog  in  een’  goeden  ftand  was.  Maar 
het  is  thans  zeer  vervallen.  Aan  de  weftzijde  buiten  den  ftadsmuur  is  de  mos- 

ké van  een’  vermaarden  heilige ,   Schech  musa  ,   van  wien  de  ééne  ftadspoort  den 

naam  voert.  Aan  dc  ooftzijde  der  ftad  ftaut  eene  pragtige  moské ,   en  nog  een 

ander  niet  minder  voortreflijk  gebouw  boven  het  graf  van  den  ftigter  AFDALen 

van  zijne  familie ,   op  eenen  heuvel.  Deze  beide  gebouwen  bezag  ik  genoeg- 
Bbb  2   zaara 
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zaam  in  alle  hoeken  en  winkels ,   en  vond  de  bouworde  en  de  cieraaden  daar  van 

zo  overëenkomftig  met  die  der  Turken ,   dat  ik  geloof,  dat  deze  afdal  een 

Pafcha  te  Taas  was.  Hier  zijn ,   gelijk  gemeenlijk  in  alle  moskeen ,   eene  menigte 

opfchriften ,   allen  met  de  thans  gewoonlijke  arabifche  letters ,   en  derwijze  door 

malkanderen  geflingerd ,   dat  iemand  wel  een  geboren  Arabier  dient  te  zijn ,   en 

veel  gelézen  te  hebben ,   als  hij  d   ezel  ven  lézen  wil.  Op  de  moské  waren  twee 

torens  (minaré),  die  in  de  laatde  belegering  van  Taas  ten  deele  afgeworpen 

zijn.  Men  ziet  bovendien,  zo  wel  binnen  als  buiten  de  ftad,  nog  veele  ande- 

re moskeen,  welker  ftigters,  door  hunne  god vrugtige  erfgiften,  zonder  twijfel 
hunne  naamen  hebben  willen  vereeuwigen.  Maar  de  meeften  derzelvcn  worden 

niet  meer  gebruikt,  en  zijn  uit  dien  hoofde  allengs  vervallen. 

De  laatde  heeren  van  Taas ,   welken  egter  geen  Sünniten,  maar  Zéiditen  wa- 

ren ,   fcbijnen  verftandiger  geweeft  te  zijn  dan  hunne  voorgangers.  Zij  bouw- 
den groote  paleizen  tot  hun  eigen  gemak,  zo  lang  zij  leefden,  en  ten  voordeele 

hunner  nakomelingen,  dien  zij  de  daarbij  liggende  gronden  nalieten,  welken 

anders  tot  onderhoud  der  moskeen  en  der  geeft]  ijken  hadden  moeten  aangewend 
worden.  Ieder  bouwde  flegts  eene  kleine  Kubbe  tot  zijn  gebédenhuis ,   en  tot  eene 

begraafplaats  voor  zig  agter  zijn  paleis.  Eenigen  der  zoonen  van  «Smïachmed, 
en  zijn  fchoonzoon ,   bouwden  ook  huizen ,   en  dezen  zijn  fchier  alle  de  aanzien- 

lijke gebouwen  te  Tails.  De  ilad  in  ’t  algemeen  is  thans  flegts  weinig  bebouwd 
Op  veele  plaatzen  ziet  men  nog  verfcheidene  door  den  laatften  oorlog  half  ver- 

woede huizen ,   ja  zelfs  geheele  lédige  plaatzen ,   akkers  en  weilanden. 

In  de  nabijheid  van  Taas  vind  men  nog  overblijfzels  van  twee  oude  déden. 

De  ééne  was  Oddene ,   en  lag  bijna  regt  tégenover  Taas  aan  den  berg  Sabber. 
Daar  is  niets  meer  van  overig  dan  eenige  vervallene  moskeen.  De  Arabiers 

menen,  dat  het  eertijds  de  verblijfplaats  der  koningen  of  heeren  dezer  land- 

ftreek  geweed  zij.  De  gemelde  isMAën  mülk  had,  zegt  men,  eerd  zijne  be- 
graafnis  en  zijne  groote  moské  onder  aan  den  berg  Kïhhre  gebouwd,  en  de  in- 

woners van  Oddene,  welken  het  veelligt  te  moeilijk  vonden ,   telkens  zo  hoog 

bergop  te  klimmen,  or  die  er  eenig  voordeel  van  verwagtten,  als  zij  digt  bij 
hunnen  heilig  woonden ,   waren  met  hunne  huizen  en  gebouwen  van  tijd  tot 

tijd  gevolgd.  Dus  is  ook  de  dad  Taas,  gelijk  als  Loheia ,   Beitelfakih,  en 
Mochha,  haaren  oorfprong  aan  eenen  mohammedaanfehen  heilige  verfchuldigd. 

De 
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De  andere  ftad  was  Thöbdd ,   en  lag  naar  ’t  Z.  O.  ten  O.  omtrent! mijl  van  Taas, 

aan  den  berg  Sabber ,   doch  niet  in  zulle  een’  fteiien  oord  als  Oddene.  Men  ziet 

daar  no:T  het  overblijfzel  van  eenen  ftadsmuur ,   en  eene  groote  moské ,   doch 

waarvan  flegts  eene  kleine  kapél  onderhouden  word,  als  zijnde  thans  groot  ge- 

noco-  ?   om  de  weinige  inwoners  van  het  dorp  te  bevatten.  Hier  ftaan 
 ook  nog 

de  muuren  van  Miskit  el  ham ,   eene  moské ,   die  van  een’  roodagtigen  fteen  ge- 

bouwd is.  Aan  dezelve  is  niets  merkwaerdigs,  dan  een  lang  opfchrift 
 boven  in 

den  muur,  welk  noch  met  kufifche  noch  met  de  
nieuwe  arabifche  letters  ge- 

fchréven  is.  Ik  fchreef  er  alleen  het  einde  van  af,  en  heb  het  reeds  op
  de  IX. 

tafel  in  de  belchrijving  van  Arabië  doen  
drukken. 

’   yAN  de  oude  gefchiednis  der  ftad  Taas  heb  ik  niet  veel  met  zékerheid  kun- 
nen ervaren.  De  veranderingen,  welken  in  de  laatere  tijden  met  deze  plaats 

voorgevallen  zijn,  zouden  reeds  eene  merklijke  plaats  
in  de  gefchiednis  vol  ma- 

ken ,   indien  de  Arabiers  dezelven  optékenden,  of  de  Europeërs  
gelegenheid  had- 

den dezelven  omftandig  te  vernémen.  Ik  zal  datgeen ,   welk  men  mij  daarvan 

verhaald  heeft ,   hier  kortelijk  aanhalen.  Imam  el  mansor  hössejn  
zond  zijnen 

broeder  achmed  als  Dóla  of  Stadhouder  naar  
dit  ampt.  Dezen  fmaakte  het  zo 

wél,  zelve  te  regéren,  dat  de  Imam  hem  vergeefs 
 naar  Sana  terug  riep ,   en  zelfs 

eenige  reizen  een  léger  naar  Taas  zond,  om  hem  
tot  gehoorzaamheid  te  bren- 

gen. Achmed  verdédigde  zig  gedurende  iajaaren,  en  had  gemeenlijk  2000 

man  op  de  been.  Hij  floeg  in  zijne  ftad  eene  fcheidemunt ,   hij  belaftte  zelfs  al 

de  voorbijgaande  waaien  met  een  weggeld,  en  no
odzaakte  daardoor  de  onder- 

enen des  Imams  zelven,  een’  anderen  weg  van  Mochha  naar  Sana,  n
aamlijk 

dien  over  Uddên,  te  némen.  De  inwoners  alhier  noemen  
dezen  heer  zomtijds 

Koning,  en  ook  v/el  Imam  van  Taas.  Doch  hij  zelve  
plaatftc  vóór  zijnen 

mam  flegts  den  titel  Sidi,  een  voorregt  welk  al  de  prinfen  van  de  
familie  des 

Imams  hebben. 

Sidi  achmed  liet  zes  zoonen  na,  te  wéten  abd  ulla,  ali,  jachja,  mach- 

sen,  jacub  en  hössejn.  De  oudfte  van  hun,  naamlijk  abd  ulla,  kreeg  na 

den  dood  zijns-  vaders  de  regering  in  handen ,   en  leefde  den  meeften  tijd  met  den 

Imam  in  vréde.  Hij  ftierf  in  ’t  jaar  1759 »   en  liet  eenen  zoon  na,  abd  ul  ke- 

RiM ,   die  maar  13  jaaren  oud  was.  Deze  zou  waarfchijnlijk  ook  aan  de  r
egering 

gekomen  zijn,  indien  zijns  vaders  broeders  vreedzaam»,  en  hem  getrouwer  
ge- 

'   Bbb  3   weeft 
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weeft  waren.  Doch  in  drie  derzelven,  naamlijk  ali,  Jacmja  ,   en  machsen  > 
ontftak  ook  de  Iuft  om  te  regéren ,   en  ieder  hunner  zogt  eenen  aanhang  voor 
zig,  om  zig  tot  heer  der  ftad  Taas  en  derzelver  gebied  optewerpen.  De  één 

nam  bezit  van  het  kafteei  Kahhre ,   de  ander  van  Bab  Schech  Mufa ,   en  de  derde 

van  Bab  el  kbir.  De  inkomften  van  elk  dezer  drie  prinfen  waren  gering.  Dus 

konden  zij  niet  veele  foldaaten  onderhouden.  Zelden  hadden  zij  kruit.  Als  één 

van  hun  eenige  ponden  bekwam,  vuurde  hij  zo  lang  tégen  zijnen  broeder,  als 

zijn  kleine  voorraad  duurde.  Nooit  werden  zij  handgemeen ,   en  nooit  werd  er 

iets  beflisfends  uitgevoerd. 

De  jonge  prins  abd  ul  kerïm  vond  zig  in  deze  omftandigheid  gedrongen, 
om  aan  zijnen  oom,  den  tégen woordigen  Imam  el  MaHHDi  abbéis,  tefchrijven, 
en  te  verzoeken ,   dat  hij  hem  hulp  toezenden ,   en  hem  in  het  geruft  bezie  der 

provincie  zijns  vaders  en  grootvaders  wilde  ftcllen.  De  Imam  had  reeds  lang 
verlangd  om  mee  in  het  fpel  te  komen.  Hij  zond  een  léger  onder  het  bevel  van 

den  NaHb  (généraal)  el  Mas  naar  Taas ,   om  de  ftad  te  bemagtigen ,   en  de  re- 
bellen naar  Sana  te  voeren.  Maar  de  Nakïb  had  geen  kanonnen  bij  zig.  Hij 

kon  dus  verder  niets  uitrigten ,   dan  de  ftad  van  buiten  befchouwen ,   en  van  de 

moské  Af  'dal ,   welke  buiten  den  muur  ftaat,  met  het  handgeweer  in  de  ftad  doen vuren ,   en  daarméde  kon  hijze  niet  tot  de  overgave  dwingen.  Men  zou  hem 
zelfs  gemaklijk  met  het  kanon  verder  terug  hebben  kunnen  drijven,  indien  men 
niet  gevreesd  had ,   dat  de  Imam  ook  grof  gefchut  van  Mochha  en  Sana  naar 
Taas  zenden,  en  de  ftad  geheellijk  venvoeften  zou- 

Terwijl  de  tioupen  van  den  Imam  bézig  waren  met  Taas  intefluiten,  ruk- 
te ,   een  Schech  abd  urrub  met  zijne  partijgangers  tégen  Mochha  aan.  Deze 

had  zig  tot  heer  van  Hödsjerïe  opgeworpen,  en  dit  ftukje  lands  reeds  van  het 
gebied  des  Imams  afgeicheurd.  De  Imam ,   welke  zédert  eenige  jaaren  niet  in 
ftaat  geweeft  was,  dezen  Schech  te  vernederen,  agtte  het  derhalven  raadzaam, 
thans  vréde  met  hem  te  maken,  en  hem  méde  tot  de  verovering  van  Taas  te 
gebruiken.  De  vrede  werd  ook,  door  de  bemiddeling  van  den  Nakïb  el  Mas , 
die  het  bevel  over  de  troupen  des  Imêms  voerde,  en  van  den  Nakïb  achmed 
EL  hamr,  onder  wien  al  de  bondgenooten  van  Hafchid  u   Bekt!  in  dienft  des 
Imams  ftonden,  gefloten.  Men  kwam  naamlijk  overeen:  dat  abd  uRRaB  zig 
met  zijne  troupen  bij  die  des  Imams  zou  voegen,  en  Taiis  helpen  veroveren. 

Abd 
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Abd  urrbb  trok  dan  ook  met  zijne  partijgangers  naar  het  léger ,   welk  Taas  be- 

légerde ;   maar ,   nademaal  hij  ook  geen  kanonnen  bij  zig  had ,   konden  de  ver- 

eenigde  troupen  de  Rad  nog  niet  overmecfteren ,   tot  dat  de  doorllépene  abd 

URRaB  zig  van  eene  krijgslift  bediende.  In  al  de  torens  van  den  ftadsmuur  lagen 

foldaaten  ,   en  abd  urr£b  beloofde  aan  1 2   foldaaten  van  de  bezetting  eens  to- 

rens aan  de  ooftzijde  der  ftad,  1000  fpéciedaalders,  als  zij  hunnen  toren  door- 

gaven, en  de  troupen  des  Imams  in  de  ftad  laten  wilden.  Het  accoord  werd 

gefloten.  De  verëenigde  legerbenden  van  den  Imam  en  van  abd  urrbb  wer- 

den des  nagts  in  Taas  ingelaten  ,   en  de  ftad  werd  tot  des  namiddags  om  drie  UU- 

ren  geplunderd.  Dit  gcfchieddc  in  ’t  jaar  1760. 

Na  de  verovering  van  Taas  betoonde  zig  de  Imam  aHervrïendlijkft,  zo  wel 

jegens  de  nakomelingen  van  Sidi  achmed  ,   als  jégens  abd  urrub  ,   en  verzogt  ze 

allen  naar  Sana  te  komen.  Schoon  abd  URRaB  in  dit  bezoek  niet  veel  zin  had, 

zo  liet  hij  er  zig  nogthans  toe  overréden ,   doordien  hij  zig  niet  alleen  op  zijne 

groote  dienften ,   die  hij  den  Imam  in  deze  laatfte  dagen  gedaan  had ,   maar  ook 

op  het  woord  der  beide  Nakibs,  el  Mas  en  achmed  ibn  el  Nakib  alielhamr, 

verliet.  Doch ,   hoe  fchandelijk  de  Imam  met  deze  arabifche  helden  en  zijne  ei- 

gene getrouwe  veldöverften  na  hunne  aankomft  te  Sana  gehandeld  heeft,  leeft: 

men  breedvoeriger  in  de  gefchiednis  van  Yemcn  (Befchrijvingvan  Arabië,  bladz. 

192).  De  Imam  vergat  ook  den  jongen  abd  ul  kerim  in  de  regéring  te  beves- 

tigen, maar  zond  naar  Taas,  gelijk  naar  de  overige  ampten,  eenen  Döla.  Ik 

zag  den  jongen  prins  naderhand  te  Sana,  dat  hij  des  vrijdags  met  den  Imam  naai- 

de moské  reed ,   en  ook ,   zo  als  de  andere  prinfen  van  den  bloede ,   zijn  zonne- 

fcherm  ( mddlla )   naaft  het  paerd  liet  dragen.  Sidi  jachja  en  Sidi  machsen  wier- 

den  aanftonds  na  hunne  aankomft  te  Sana  als  oproerigen  in  de  gevangnis  gewor- 

pen. Doch  Sidi  alp,  die  een  fchoonvader  des  Imams  was,  behield  zijne  vrij. 

heid,  en  leefde  te  mijnen  tijde  als  een  bijzonder  perfoon  aan  het  hof  van  den 

Imam. 

De  D 61a,  dien  wij  te  Taas  leerden  kennen,  was  tévens  een  bevelhebber  in 

het  léger  des  Imams  en  werd  derhalven  ook  Nakib  genoemd.  Hij  was  nog  voor 

weinige  jaaren  Emir  BdbSchadeli,  dat  is  de  wagthebbende  officier  en  tollenaar  in 

de  poort  Schadeli  teMochha  geweeft,  en,  al  zo  min  als  de  meeften  der  overige 

Dèlasen  Nakibs  des  Imams ,   van  eene  aanzienlijke  afkomft,  ten  minften  niet  van 

ouden 
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ouden  adel-  Het  ampt,  welk  hij  befticrt,  is  zeer  groot;  want  men  rékent 

daartoe  den  geheelen  berg  Sabber,  en  de  ampten  JüfFras  en  Hödsjerie.  Doch 

op  den  berg  Sabber  en  in  het  ampt  Hödsjerie  zijn  nog  verfcheidene  Schechs, 

welker  familiën  zédert  eenige  honderd  j   aar  en  heeren  van  hunne  kleine  di  Prielen 

ge  wee  ft  zijn ;   en  •,  hoewel  zij  eene  geringheid  aan  den  Imam  moeten  betalen , 

nogthans  éven  zo  trots  op  hunne  geboorte  zijn ,   als  de  Arabiers  op  de  grenzen 

der  turkfche  landfehappen ;   welken  ook  de  Dölas  in  hunne  gedagten  met  niet 

minder  veragting  aanzien  als  génen  de  PacMs.  De  Dóla  te  Taiis  had  thans  ook 

veele  verdrietlijkheden  met  de  Schechs  op  den  berg  Sabber.  Als  één  derzelven, 

die  zig  zointijds  tégen  hem  verzet  had,  eens  met  eene  jonge  flavin  naar  de  ftad 

kwam ,   deed  de  Döla  niet  alleen  hem  in  de  gevangnis  werpen ,   maar  ook  de  fla- 

vin in  zekerheid  brengen.  De  andere  Schechs  zogten  vergeefs  zijne  vrijheid  te 

bewerken,  tot  dat  eindelijk  de  Kadi  bij  den  Döla  door  vertogen  te  wége  bragt, 

dat  hij  hem  op  vrije  voeten  ftelde.  De  Schech  ging  hierop  naar  Sana,  en  bragt 

een  bevel  van  den  Faklh  of  Staatsminifter  des  Imams ,   aan  den  Döla  terug ,   dat 

hij  ook  zonder  dralen  de  flavin  moeft  los  laten.  Doch  de  Döla ,   welke  zeer 

driftig  was ,   en  ook  op  zijne  vrienden  in  Sana  fteunde ,   deed  den  Schech  op 

nieuw  in  de  gevangnis  zetten.  De  Kddi ,   een  zeer  opregt  en  braaf  man ,   kwam 

wéderöm  tusfehen  beiden,  en  bragt  den  Dóla  zo  ver,  dat  hijze  beiden,  den 

Schech  en  zijne  flavin ,   weer  gaan  liet.  Ue  uöla  was  ondermi ichen  nog  fteeds 

op  de  Schechs  van  het  gebergte  Sabber  vergramd.  Hij  zond  hun  bij  de  eerfte 

gelégenheid  5   of  6   foldaaten,  welken,  op  bevel  van  hunnen  heer,  zeer  onbe- 

fchoft  waren.  Ee  Schechs ,   welken  dit  niet  in  hunne  eigene  huizen  wilden  dul- 

den ,   verfloegenze  allen.  Naderhand  durfde  haaft  geen  foldaat  of  zelfs  maar 

een  burger  uit  Taiis  naar  de  dorpen  op  den  berg  Sabber  komen.  Nog  geduren- 

de ons  verblijf  te  Taas  kwam  er  tijding,  dat  er  lieden  uit  de  ftad  op  den  berg 

waren  gedood,  en  men  geloofde,  dat  de  Schechs  zig  niet  zouden  laten  bevre- 

digen, voor  dat  de  Imam  een’  anderen  Döla  naar  Taiis  zou  gezonden  hebben. 
De  heer  forskül  zag  nu  het  voortreflijk  gebergte  Sabber ,   waarvan  de  Ara- 

biers  zeggen,  dat  alle  foorten  van  kruiden  in  de  waereld  aldaar  te  vinden  zijn, 

dagelijks  vóór  zijne  oogen,  doch  kon  tot  zijn  groot  leedwezen ,   wégens  de  on- 

eenigheden  der  Schechs  met  den  Döla ,   niet  op  hetzelve  botaniféren.  Hij  wilde 

op  zijne  eigene  kollen  eenen  Schech  laten  komen,  om  met  hem  te  reizen.  Hij 
zou 
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zou  onder  de  befcherming  van  zulk  eenen  menfch  waarfchijnlijk  ook  niets  te
 

vrezen  gehad  hebben ;   doch  de  Dóia  wilde  zulks  niet  toeftaan.  Hij  verzogt 

daarop  naar  den  berg  Saurek  te  mogen  gaan.  Dit  ftond  de  Döla  toe ,   en  deed 

aanftonds  eenen  foldaat  komen,  om  hem  te  verzeilen.  Forskül  had  te  
Mo'chha 

laten  merken,  dat  hij  ook  daarom  naar  Taas  verlangde  te  gaan,  om  op  den  berg 

Sabber  te  kunnen  botaniféren.  De  Dóla  aldaar,  wien  de  onëenigheden  t
uüchen 

den  Döla  te  Taas  en  de  Scheclis  op  den  berg  miiïchien  niet  bekend 
 waren,  had 

zijnen  bedienden  met  een  goed  inzigt  bevolen,  dat  hij  forskül  op  d
en  berg  Sab- 

ber verzeilen  zou.  Maar  deze  was  van  gedagten ,   dat  het  mijnen  reisgenoote 

niet  geöorlofd  zou  zijn ,   ergens  anders  te  botaniféren ,   dan  op  den  gemeidcil 

berg,  en  hij  overreedde  den  foldaat  van  den  Döla  te  Taas,  dat  hij,  onder  voor- 

wendzel,  wijl  het  feeft  aanftaande  was,  weigeren  zou,  méde  naar  den  berg  Sau- 

rek te  gaan.  Mijn  vriend  klaagde  daarover  bij  den  Döla,  en  deze  
dreigde  den 

foldaat  met  de  gevangnis,  indien  hij  zig  niet  op  ftaande  voet  
reisvaerdig  maakte. 

Forskül  ging  den  i8Jen  Junij  tégen  den  avond  uit  de  ftad.  Do
ch  hij  zag  den 

berg  Saurek  flegts  van  verre.  Hij  kwam  den  20'i^1  Junij  aan  een  dorp,
  dat 

door  al  de  inwoners  gantfchüjk  verlaten  was,  doordien  de  D
öla  te  Taiis  hen  zo 

hard  gedrukt  had,  dat  zij  gedrongen  waren  g
e  weeft ,   hun  brood  in  een  ander 

gebied  te  gaan  zoeken.  Als  hij  nu  hoorde ,   dat  hij  in  de  dorpen  in  de  ftreek , 

die  hij  wilde  bezoeken ,   ook  geen  inwoners  zou  ontmoeten ,   vreesde  hij  niet  al- 

leen gebrek  aan  levensmiddelen  te  lijden ,   maar  ook  zijn  léven  in  deze  ramp- 

fpoedige  landftreeken  in  gevaar  te  Feilen,  en  kwam  reed
s  den  21  to  des  avonds 

weer  naar  Taas  terug. 

Men  vind  onder  de  Mohammedaanen  zomtijds ,   hoewel  zelden ,   nog  eenen 

geleerde,  die  zonne-  en  maanetaningen  berékenen,  en  eenen  
almanak  maken 

kan.  De  overheid  kon  dus  in  elk  land  of  in  elke  ftad  nog  eenige  weeken,  of 

ten  minflen  eenige  dagen  van  te  voren  openlijk  bekend  maken,  wanneer  hunne 

grootfte  feeftdagen  invallen.  Doch  het  fchijnt ,   dat  men  hieraan  niet  eer  denkt , 

dan  den  daff  vóór  het  feeft.  Men  meende  in  ’t  algemeen  te  Taiis ,   dat  het  feeft 

Arafa  ( 'Medbach  of  Kurbdn ,   op  hetwelk  de  bédevaartreizigers  op  den  berg  Ara- 

fa  digt  bij  Mékka ,   en  de  overige  Mohammedaanen ,   in  welke  waereldgeweften 

zij  ook  zijn  mogen ,   cene  ontelbaare  menigte  kameelen ,   oliën  en  fchaapen  flag- 

ten)  op  den  2iften  Junij  zou  invallen.  De  Dóla  en  andere  aanz
ienlijke  lieden 
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in  de  ftad  ontvongen  den  2o^n  eene  groote  menigte  fchaapen  en  andere  gc- 
fchenken,  en  ieder  die  geen  hoop  had,  fchaapen  omniet  te  bekomen,  kogt  er 
zo  veelen  als  hij  voor  zijne  huishouding  of  tot  uitdeling  aan  de  armen ,   in  de 
volgende  dagen  nodig  agtte.  Want,  naardien  dit  feeft  2   of  3   dagen  duurt,  en 
de  boeren  in  dien  tijd  niets  ter  markt  brengen,  zo  moet  ieder  een,  den  dag  vóór 
het  feeft  zig  van  alle  noodzaaklijke  lévensmiddelen  voorzien.  Voor  onze  mo- 

hammedaanfche  bedienden  werd  meel,  fuiker,  en  honig  tot  koeken ,   insgelijks 
een  fchaap  gekogt ,   en  zij  hadden  zig  zelven  van  kaad  verzorgd.  Met  één  woord 

de  gantfche  ftad  was  tot  het  feeft  voorbereid.  Maar  kort  voor  zonneöndergang 
kwam  de  tijding,  dat  het  feeft  nog  éénen  dag  zou  uitgefteld  worden ,   wijl  men 
de  nieuwe  maan  te  Sana  éénen  dag  laater  gezien  had  dan  te  Taas.  Ondertus- 

fchcn  vierde  men  ’t  op  de  dorpen ,   waar  men  niets  van  het  uit  Sana  gekomen bevel  wift,  reeds  op  den  21  fan  Junij ,   daarin  tégendeel  de  inwoners  te  Taas 
al  hunne  gemaakte  toebereidzels  al  watertandende  moeften  aanzien.  Alzo  er 
dien  dag  geen  boeren  in  de  ftad  kwamen ,   was  het  dien  geheelen  dag  ook  gantfeh 
niet  lévendig  op  de  ftraaten,  tot  tégen  den  avond,  als  bij  zonneöndergang  door 
kanonfehooten  van  Bab  Schech  Mufa ,   en  door  twee  van  het  kafteel  Kahhre 
aangekondigd  wierd,  dat  het  feeft  den  volgenden  dag  vaftlijk  zou  gevierd worden. 

Dem  azttcu  des  morgens  werden  wéderüm  eenige  kanonnen  geloft  en  de 
Döla  begaf  zig  met  al  degeenen ,   die  kift  hadden  de  proceffie  te  volgen ,’  buiten de  ftad,  om  het  gebed  op  de  plaats  Mfalle ,   dat  is  op  het  vrije  veld  te  doen. 
Omtrent  een  uur  daarna  hoorde  men  andermaal  eenige  kanonfehooten ,   en  de 
geheele  proceffie  kwam  wéder  naar  de  ftad  terug.  Hierop  moeften  defoldaaten, 
zo  als  alle  vrijdagen,  als  de  Döla  uit  demoské  terugkomt,  hunne  wapenoefe- 

ningen verrigten ,   en  de  voornaame  heeren ,   welken  te  paerde  waren ,   toonden 
hunne  behendigheid  in  het  rennen  met  de  lande  in  de  hand.  Emir  farhên  te 
Loheia  was  in  deze  krijgsoefening  zeer  bekwaam,  gelijk  reeds  in  de  befchrij- 
ving  van  Arabië,  bladz.  201  aangemerkt  is,  waar  men  dezelve  ook  afgebeeld 
ziet.  De  Döla  alhier  wilde  ook  tonen  dat  hij  rijden  kon ;   doch  zijn  paerd  viel 
met  hem  in  t   zand.  Daarna  begaf  zig  elk  naar  de  zijnen,  fmulde  wakker,  at 
kaad,  brandde  reukwerk  in  zijn  huis,  ftrekte  zig  uit  op  zijne  fofa  en  rookte  zij- 

ne kiodie  of  lange  pijp  met  de  grootfte  vergenoegdheid» 

Wij 
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Wrj  leefden  in  deze  ftad  tot  dus  verre  tamelijk  geruft.  Ik  verlangde  wel  van 

hier  dergelijke  bijreizen  in  het  zuidlijk  gedeelte  van  Yemen  te  kunnen  doen5 

als  wij  van  Beit  el  fakfh  naar  het  binnenfte  deel  dezes  koningrijks  gedaan  had- 

den. In  den  toeftand  egter  waarin  het  land  zig  thans  bevond ,   durfde  ik  mij 

niet  ver  van  de  ftad  wagen.  Nadat  ik  dan  eenige  fterrenkundige  waarnemingen 

te  Tatis  verzameld,  en  ook  ecne  kaart  en  het  gezigt  dezer  ftad  ontworpen  had, 

bleef  mij  hier  niets  meer  overig,  dan  op  Kahhre  te  komen.  Dit  verlangde  ik 

voornaamlijk  daarom  ,   wijl  ik  een  oud  opfchrift ,   dat  men  zeide  boven  de  poort 

Es  fanddik  te  zijn ,   affchrijven  wilde.  De  heer  FORSKaL  had  alle  hoop ,   om  den 

berg  Sabber  te  kunnen  gaan  bezoeken ,   nog  niet  ten  éénemaale  opgegéven.  Ver- 

mids  de  Döla  zig  tot  hiertoe  nogfteeds  vrij  vriend! ijk  jegens  ons  betoond  had, 

verzogt  forskSl  den  24ften  Junij  nogmaals,  dat  het  vergund  mogt  zijn,  eenen 

Schech  van  den  berg  Sabber  te  laten  komen ,   en  met  denzelven  eene  botanifché 

reis  op  het  gebergte  te  doen ,   en  ik  verzogt  verlof ,   om  het  gemelde  opfchrift 

aftefchrijvcn.  Het  ééne  en  andere  werd  ons  ingewilligd.  Maar  omtrent  mïd- 

dennagt  kregen  wij  eene  geheel  andere  tijding.  De  bediende  van  den  Dóla  te 

Mochha,  welke  nog  fteeds  bij  ons  was,  werd  ontboden,  en  moeft  ons  bood- 

fchappen:  dat  zijn  heer  aan  den  Döla  te  Taiis  gefchréven  had,  en  begeerde,  dat 

men  ons  weer  terug  zou  zenden ,   dat  wij  dcrhalven  aanftonds  den  25^  onze 

terugreis  -moeflon  aannémen.  Dit  bevel  hadden  wij  gcenzins  vcnyagt.  Wij 

konden  den  brief  van  Mochha  niet  anders  dan  voor  verdigt  houden ,   aangezien 

de  Döla  dier  plaats  beloofd  had ,   ons  het  antwoord  des  Imams  zelven  tc  laten 

toekomen,  of  wij  naar  Sana  moeiten  komen,  of  niet.  Ondertufichen  kwamen 

de  kameelen  reeds  des  morgens  vroeg  vóór  onze  deur,  en  de  Döla  liet  ons  nog- 

maals door  eenen  zijner  bedienden  wéten ,   dat  wij  om  de  gemelde  réden  naar 

Mochha  terug  moeiten  kéren.  Wij  hadden  hier  met  geen  trotze  Turken  tc 

doen ,   die  ons  bij  dergelijke  gelégenheden  wel  ras  ten  huize  uitgeworpen  zou- 

den hebben ,   maar  met  Arabiers ,   die  het  béter  verdragen  kunnen ,   als  men  té- 

genfpraak  maakt ,   en  wij  ontfchuldigden  ons  dus ,   dat  wij  niet  zo  aanftonds  op 

reis  konden  gaan ,   wijl  wij  ten  minden  tijd  moeflcn  hebben  om  ons  goed  inte- 

pakken.  Met  dit  antwoord  ging  de  bediende  van  den  Döla  wéér  heen  en  de 

kameeeldrijvers  vertrokken  insgelijks. 

Wij  vermoedden,  dat  miffehien  ook  deze  Dola  ons  een  groot  gefchenk wilde 
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afpersfen ,   zo  als  die  te  Mochha.  Ten  minften  geloof  ik ,   dat  hij  den  dag  vóór 

het  fee  ft,  toen  hij  zo  veele  gefchenken  van  de  Arabiers  ontvong,  er  ook  een 

van  ons  verwagt  had,  en  wij  hadden  ons  om  deze  arabifche  gewoonte  niet  be- 

kommerd, alhoewel  hij  ons  een  fchaap  toegezonden  had.  Mogelijk,  dat  de  waa- 

re  oorzaak  van  zijnen  toorn  was ,   dat  forskül  nog  verder  had  begeerd  om  op 

den  berg  Sabber  te  botaniféren.  Want,  ware  hij  gelukkig  teruggekomen,  ge- 

lijk het  zeer  waarfchijülijk  was,  dan  zouden  de  inwoners  te  Taüs  daarvan  ge- 

fproken  hebben,  dat  één  Frank  alléén  in  deze  ftreeken  in  veiligheid  gereisd  had, 

waar  reeds  zo  veelen  van  de  hunnen  waren  doodgeflagen  gewden.  En  in  ge- 

val hem  dit  noodlot  ook  getroffen  had,  zo  vreesde  de  Dóla  veelligt ,   dat  zijn  heer, 

de  ïmam ,   dienaangaande  verantwoording  van  hem  vorderen  zou.  In  het  alge- 

meen tragt  doch  ieder  Rigter  alle  moorden  te  verhoeden.  Wij  zouden  derhalvcn 

het  den  Dola  niet  kwalijk  hebben  kunnen  némen ,   indien  hij  ons  ronduit  verbo- 

den hadde,  naar  den  berg  Sabber  te  reizen. 

Wijl  wij  ons  op  onze  bedienden ,   vooral  op  den  mochhafchen ,   niet  wilden 

verlaten ,   waren  wij  begérig  om  den  Dóla  te  fpréken ,   en  hem  zelven  naar  de 

oorzaak  zijner  weigering  te  vragen.  Doch  wij  werden  niet  toegelaten ,   de  be- 

dienden verzekerden  ons,  dat  hij  ziek  was.  Wij  raadpleegden  met  onze  vrien- 

den ,   en  zij  waren  van  gedagten ,   dat  wij  ons  naar  den  Bas  kateb  moeiten  wen- 

den. Deze  gaf  ons  ook  hoop  ,   dat  wij  ten  minften  nog  eenige  dagen  zouden 

kunnen  blijven ,   en  nader  antwoord  van  Mochha  afwagten ;   maar  dit  waren 

llegts  complimenten ,   of  het  was  ook  niet  in  de  magt  van  den  Bas  kateb,  ons 

dienll  te  doen.  Den  2Ó‘l'-n  Junij  bragten  dc  bedienden  van  den  Dóla  andermaal  ka- 

meelen  en  ézels ,   en  wilden  dat  wij  zouden  opladen.  Wij  verzekerden  hun  nog- 

maals ,   dat  wij  niet  zouden  vertrekken  ,   voor  dat  wij  zelven  met  hunnen  heer 

gefproken  hadden :   en ,   wijl  zij  niet  gaern  zulk  een  antwoord  terug  wilden  bren- 

gen, zonden  wij  eenen  van  onze  bedienden  aan  den  Dóla.  Deze  kon  ook  geen 

gehoor  verkrijgen.  In  Turkije  zou  men  onzen  bediende  bij  die  gelegenheid  wel 

ras  uit  eens  Stadshouders  huis  gejaagd  hebben  ;   doch  hier  bleef  bij  tot  des  namid- 

dags, wanneer  hij  de  tijding  terug  bragt,  dat  iemand  van  ons  gezelichap  bij  den 

Dóla  moeft  komen.  De  heer  forskül  nam  op  zig  om  met  hem  te  gaan  fpréken. 

Hij  zogt  hem  daarméde  te  vréde  te  Hellen ,   dat  hij  vervolgens  niet  meer  van 

eene  reis  naar  den  berg  Sabber  Ipréken  zou ,   als  wij  llegts  zo  lang  te  Taas  mog- 

ten 
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ten  blijven ,   tot  dat  wij  tijding  hadden  ,   of  de  Imam  ons  wilde  veroorloven  naar 

Sana  te  gaan ,   of  niet.  Maar  de  zaak  was  reeds  zo  ver  gekomen ,   dat  de  Döla 

naar  geen  voorüagen  meer  horen  wilde.  Er  was,  gelijk  men  zeidc,  een  brief 

van  Mochha  gekomen ,   hoe  ongelooflijk  het  ook  mogt  toefchijnen :   en ,   wijl 

wij  zijnen  bediende  niet  hadden  willen  geloven ,   beval  hij  ons  nu  zelve ,   dat  wij 

ons  reisvaerdig  moellcn  houden. 

Als  wij  nu  tégen  den  avond  reeds  alles  ingepakt ,   en  in  het  geheel  geen  hoop 

meer  hadden,  langer  te  Taiis  te  kunnen  blijven,  en  dus  ook  niet  van  naar  Sana 

te  komen,  veranderde  het  toneel  eensklaps.  Wij  ontvongen  met  eenen  ex- 

prefTen  van  den  Dóla  te  Mochha  eenen  verzegelden  brief,  en  in  denzelvcn  een’ 

brief  aan  den  Imam ,   een’  tweeden  aan  den  Fakih  ach  met  (denWifirdes 

Imams) ,   en  een’  derden  aan  den  Dola  te  I   aas ,   en  dat  wel  allen  onverzégeld. 

Hij  fchreef  aan  ons;  dat  zijn  heer,  de  Imam,  bevolen  had,  dat  wij  naar  Sana 

komen ,   en  al  de  zeldzaamheden ,   welken  wij  te  Loheia  en  te  Mochha  getoond 

hadden,  médebrengen  zouden.  Aan  den  Dóla  te  Taiis  fchreef  hij  insgelijks  den 

wil  des  Imams ,   met  verzoek ,   dat  hij  ons  tot  ons  vertrek  naar  Sana  behulpzaam 

wilde  zijn-  Dit  was  das  een  klaar  bewijs,  dat  de  brief,  welke  menzeide,  Voor 

eenige  dagen  van  Mochha  te  zijn  gekomen ,   verdigt  was  ge  weeft.  De  heer 

forskül  ging  aanflonds  met  deze  nieuwe  tijding  naar  den  Dóla.  Hij  kon  egter 

niet  toegelaten  worden ,   wijl  de  Dóla  zig  reeds  naar  den  harem  begéven  had , 

en  een  Gouverneur  van  eene  Had  in  Arabic  verlaat  des  avonds  niet  ligt  het  ge- 

zelfchap  der  vrouwen ,   daar  hij  den  gantfehen  dag  met  mansperfoonen  omringd 

is  ,   en  gereed  diende  te  liaan  om  met  ieder  een’,  die  het  begeert,  te  fpréken. 

Wij  waren  nu  in  de  verbeelding,  dat  er  geen  tégenfpraak  meer  zijn  zou  té- 

gen onze  reis  naar  Sapd,  zelfs  zouden  wij  vertrokken  zijn  zonder  den  Dóla  ver- 

ders te  fpréken ,   indien  wij  kameelen  en  ézels  hadden  kunnen  bekomen.  Maai- 

de kameelvcrhuurders  te  Taiis  hebben  een  gild,  en  de  reizigers  ,   of  de  kooplie- 

den ,   welken  kameelen  nodig  hebben ,   moeten  zig  allen  bij  den  overman  of  gil. 

demeefter  melden,  die  het  dan  den  eigenaaren  der  kameelen  laat  wéten,  hoeveel 

laftdicren  zij  moeten  zenden.  De  Dóla  zelve  was  de  eerfte  vanditgenpotfehap , 

en  wijl  thans  aan  hem  de  beurt  ftond  om  kameelen  te  léveren ,   zo  werd  hem 

kennis  gegeven ,   dat  wij  zelven  toefee!  maakten  om  tc  vertrekken.  Hij  liet  ons 

daarop  berigten ,   dat  de  kameelen  om  ons  naar  Mochha  te  voeren  gereed  waren , 
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wijl  hij  geen  bevel  had  ons  naar  Sana  te  zenden,  maar  wel  de  Dó  la  te  Mochha. 

Nu  willen  wij  niet  meer,  hoe  wij  ons  redden  zouden;  want  wij  waren  te  zwak, 

dan  dat  wij  ons  met  geweld  zouden  verzet  hebben  tégen  eenen  perfoon ,   die  5 

of  600  man  tot  zijnen  dienft  heeft,  en  die  het  bevel  zijns  Opperheeren niet eens 

gehoorzamen  wilde.  Al  onze  vrienden  beklaagden  ons ,   doch  niemand  durfde 

zig  onzer  zaake  aantrekken.  Eindelijk  verhaalde  men  ons  de  hiervoor  gemelde 

gebcurdnis  van  den  Döla  met  den  Schech  van  den  berg  Sabber ;   denklijk  om 

ons  op  de  gedagten  te  brengen ,   dat  wij  ons  tot  den  Kadi  moeiten  vervoegen. 

Wij  hadden  anders  reeds  veel  goeds  van  de  yemenfche  ftadsrigters  gehoord.  Wij 

volgden  den  ons  gegeven’  wenk;  wij  maakten  voor  de  eerftemaal  onze  opwag- 
ting  bij  hem ,   en  toonden  hem  de  brieven  die  wij  van  Mochha  ontvangen  had- 

den. De  Kadi  hield  het  gedrag  van  den  Döla  jegens  ons  voor  ten  hooglten  on- 

rédelijk ,   hij  Ichrcef  hem  op  llaande  voet ;   dat  hij  zig  wél  bedenken  zoude ,   en 

niet  tégen  het  bevel  des  Imams  handelen.  De  Döla  antwoordde  hem  hierop ; 

dat  hij  ons  in  ’t  geheel  niet  wilde  beletten  naar  Sana  te  reizen,  doch  wij  zouden 
nog  eenen  dag  wagten,  opdat  hij  de  nodige  brieven  zou  kunnen fchrij ven,  wel- 

ken hij  ons  médegéven  wilde.  Hierop  boden  wij  aan ,   niet  flegts  éénen ,   maar 

nog  drie  dagen  te  vertoeven,  indien  de  Döla  het  zo  begeerde.  Maar  den  27^ 

des  morgens  kwam  al  weer  de  eene  bediende  na  den  anderen,  met  bevel  van 

aanltonds  naar  Mochha  tc  vertrekken.  Wij  merkten  het  aan  de  bedienden,  dat 
zij  zig  ongaem  van  hunnen  lalt  kwéten ,   en  antwoordden  ook  gantfeh  bedaard 

dat  wij  dezen  dag  de  Rad  nog  niet  zouden  verlaten.  Ondertuiïchen  vervoeg- 

den wij  ons  weer  bij  den  Kadi.  Deze  was  van  alles  reeds  onderrigt ,   cn  had  nog 

dien  zelfden  morgen  wégens  ons  aan  den  Döla  gefchréven :   „   Handel  niet  gierig- 

„   lijk  met  deze  lieden,  want  het  zijn  vreemdelingen.”  Dit  bragt  ons  wederom 
op  het  vermoeden ,   dat  de  Döla  ons  een  gefchenk  wilde  afpersfen.  Doch , 

vermids  hij  ons  gedurende  de  laatfte  dagen  zo  veel  verdriet  aangedaan  had ,   en 

voornaamlijk,  daar  wij  hoorden,  dat  zelfs  de  Kadi  het  voor  onbillijk  hield, 

wanneer  hij  iets  van  ons  vorderde,  zo  waren  wij  gcenzins  geneigd,  hem  meer 

te  géven,  dan  hetgeen  wij  hem  bij  onze  aankomfl  reeds  gezonden  hadden.  Té- 

gen den  middag  werden  wij  bij  den  Bas  kateb  ontboden.  Deze  gaf  zijne  ver- 

wondering te  kennen,  dat  wij  bij  den  Kadi  over  den  Döla  geklaagd  hadden,  daar 

hij  zig  nogthans  nooit  tégen  onze  reis  naar  Sana  aangekant  had.  Hij  wilde  ons 

doen 
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doen  geloven,  dat  het  niet  op  bevel  van  den  Döla  gefchied  was,  fchoon  ook 
zijne  bedienden  ons  uit  naam  huns  heeren  bevolen  hadden  naar  Mochha  te  ké- 

ren. Wij  agtten  het  onnodig,  de  zaak  verder  te  onderzoeken.  Wij  bevolen 

ons  in  de  verdere  vriendfchap  van  den  Bas  kateb  ,   en  verzogten  hem ,   ons  tot 

bevordering  van  ons  vertrek  behulpzaam  te  willen  zijn. 

Wij  hadden  gedagt ,   dat  de  bediende  van  den  Döla  te  Mochha,  na  de  aan- 

kornfi  der  brieven  zijns  heeren ,   onze  zaak  tégen  den  Döla  te  Taa's  behartigen 
zou.  Maar  hij  oordeelde,  nu  in  handen  van  den  Döla  te  T ais  te  zijn,  en  was 

met  alles  te  vréde,  wat  deze  aan  ons  of  aan  hem  ook  mogte  bevélen.  Wij  hiel- 

den het  dus  voor  het  befte,  hem  met  zijnen  loon,  en  uit  aanmerking  van  zijnen 

heer,  met  een’  goeden  drinkpenning  naar  Mochha  terug  te  zenden.  Whl  wij 
egter  nog  verder  met  veel  bagagie  door  verfcheidene  ampten  moeften  reizen 

vonden  wij  het  nodig,  eenen  Arabier  bij  ons  te  hebben,  die  het  land  kende,  en 

voor  ons  bij  de  overheid  fpréken  konde ,   indien  wij  bij  geval  mogten  aangehou- 

den worden.  Naardien  wij  onder  de  voornaamc  perfoonen  te  Taas  geen  réde- 

lijker man  aangetroffen  hadden,  dan  den  Kadi,  zo  verzogten  wij  hem,  dat  hij 

de  goedheid  zou  hebben ,   ons  zulk  een’  leidsman  aantewijzen.  Hij  had  ook  de 

beleefdheid ,.  ons  aanftonds  een’  perfoon  te  zenden ,   die  ons  vervolgens  niet  al- 
leen tot  Sana,  maar  ook  weer  terug  tot  Mochha  verzelde,  en  met  denwelken 

wij  zeer  wél  te  vréde  waren. 

Ons  vertrek  werd  eindelijk  op  den  Junij  bepaald.  Wij  waren  reeds  des 

morgens  vaerdig ,   doch  de  kameelen  kwamen  eerft  des  namiddags :   en  toen  wij 

reeds  hadden  begonnen  opteladen ,   werden  wij  nog  gantfeh  onverwagt  bij  den 

Döla  ontboden.  Egter  hadden  wij  de  eer  niet  hem  te  zien;  er  werd  gezegd, 

dat  hij  onpaslijk  was,  en  onze  vrienden  wilden  ons  verzekeren,  dat  hij  zig  over 

onze  halftarrigheid  dermace  had  geërgerd ,   dat  hij  werklijk  ziek  geworden  was. 

Dit  was  ook  niet  gantfeh  onwaarfchijnlijk ;   want,  door  dat  wij  ons  zo  kloekmoe- 

dig tégen  hem  verzet,  en  hem  eindelijk  genoodzaakt  hadden  te  zwigten,  was  hij 

bij  al  de  inwoners  in  veragting  geraakt.  Thans  liet  hij  ons  door  den  Bas  kateb 

wéten ,   dat  hij  niet  eer  dan  den  voorgaanden  dag  van  den  Imam  bevel  bekomen 

had ,   ons  naar  Sana  aftezenden ,   en  dat  hij  ons  daarom  niet  vroeger  verlof  had 

kunnen  géven  om  derwaard  te  tiekken.  De  Bas  kateb  voegde  daarbij,  dat  de 

Döla  eenen  zijner  bedienden  bevolen  had,  met  ons  te  reizen,  opdat  wij  als 

,   vreem- 
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vreemdelingen  nergens  zouden  aangehouden  worden.  Hoew
el  wij  niet  oordeel- 

den, dat  deze  menfch  ons  van  dienft  kon  zijn,  durfden  wij  de  ons
  aangebodene 

beleefdheid  niet  afflaan.  Deze  bediende  was  een  Jood 
,   die  tot  het  mohamme- 

daandom  overgegaan  was,  en,  na  eene  afwézendheid  v
an  2b  jaaien,  giootlijks 

verlangde,  zijne  nabeftaanden  in  Sana  te  bezoeken.  
Hij  had  de  voorzigtigheid, 

van,  in  tegenwoordigheid  des  Bas  katebs  en  van  ver
fcheidene  andere  Arabiers, 

aanftonds  een  accoord,  wégens  zijnen  loon,  met
  ons  te  maken.  De  Baskateb 

gaf  ons  ook  nog  eenen  reispas.  De  Kadi  zo
nd  ons ,   zonda  dat  wij  hem  om 

dergelijken  zouden  hebben  durven  verzoeken ,   eenen  brief  aan  den  Fakfli  ach- 

meo,  waarin  hij  hem  onder  anderen  fchreef:  „   Slaat  er  geen  geloof  aan, 
 wan- 

„   neer  men  u   iets  ten  nadeele  dezer  Franken  berigt  heeft.  Wij
  bewonderden 

ten  hoogften  de  opregtheid  en  dienilbereidheid  van  
dezen  mohammedaanfehen 

Rigter.  Wij  hadden  reeds  befloten,  hem  b j   ons  vert
rek,  zo  als  onzen  viiend 

den  Emir  farikIn  te  Loheia ,   een  zaküurwerk  te  verderen.  Doch  zelfs  de  be- 

diende, dien  hij  ons  méde  gegeven  had,  verzekerde  om,  dat  h
ijni.ts  aannemen 

zou,  opdat  het  niet  fchijnen  zou,  als  hadde  hij  ons  uit  eige
nbaat  geregtigheid 

doen  wedervaren.  Hij  dagt  zelfs,  dat  zijn  heer  het  k
walijk  némen  zou,  indien 

wij  hem  een  gefchenk  aanboden.  Dus  bleef  ons  
niets  overig,  dan  dezen  goe- 

den man  voor  zijne  ons  bewézene  dienften  op  het  allerverpl
igtendst  te  bedanken , 

en  ik  in  het  bijzonder ,   die  maar  alléén  het  geluk  gehad  heb  wéér  naar  Europa 

terug  te  komen,  vinde  mij  verpligt,  hem  als  een  voorbe
eld  bijtebrengen ,   dat 

niet  alle  arabifche  Kadis  zo  baatzugtig  en  onöpregtzijn
,  alsmenhct,  waarfchijn- 

lijk  niet  te  onregt ,   van  de  meeftc  turkfche  Kadis  gelooft. 

Wij  bereikten  dus  daarin  ons  oogmerk ,   dat  de  Dola  te  Taas  ons  toefhian 

moeft  onze  reis  naar  Sana  voorttezetten.  Maar  wij  hadden  d
ienaangaande  veet 

verdriet,  en  dit  was  wel  de  oorzaak  der  eerlang  daarop  volg
ende  ziekte  van  den 

heer  forskül.  Deze  befpeurde  reeds  in  de  laatftc  dagen  te  Taas 
 eene  onpaslijk- 

heid, welke  hij  zo  weinig  agtte,  dat  hij  om  dezelve  onze  reis  niet 
 wilde  ver- 

tragen; zij  werd  egter  kort  daarna  héviger ;   en,  alzo  wij  niet  bij  tijds  k
onden 

uitruilen,  veroorzaakte  zij  zijnen  dood. 

REIS 
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W„  kwamen  dien  dag ,   dat  wij  van  Taas  vertrokken ,   niet  verder  dan  tot 
aan  eene  herberg  digt  vóór  de  it

ad.  Den  volgenden  dag  den  29»
'"  Ju- 

nij  1763?  braken  wij  reeds  van 
 hier  op,  als  de  Kadspoortcn  no

g  gefloten  wa 

ren  Doordien  onze  kleine  karavane  dezen  dag  zeer  onö
rdenlijk  ging  5   en  Wij  bij 

de  kameelen  bléven ,   kon  ik  den  afftand  der  plaatzen  niet  zo  nauwk
eurig  bepa- 

len als  wel  anders ,   wanneer  wij  op  onze  ézels  voorüitr
éden.  De  weg  loopt  on- 

dertuffchen  van  Taas  O.  N.  O.  voo
rbij  ccne  koffijhut  Adene  genoemd, 

 en  2 

•uuren  tot  Dsjafar.  De  heer  forsk
ül  ging  op  zijne  reis  naar  den  berg

  Saurek, 

vm  hier  verder  O.  N.  O.  *   uure
n  tot  Dsjemad,  eene  plaats,  die 

 wegens  de 

moské  van  eenen  muad  ibn  dsjabb
ee  vermaard  is  geweeft,  doch  waar

van  thans 

niets  meer  overig  is  dan  de  gemel
de  moské  en  eenige  weinige  huize

n.  De  Kreek 

omtrent  Dsjafar  . noemt  men  Haübdn,  naar  eenen 
 berg  van  dien  naam,  welke 

ooftwaard  aan  den  berg  Sabber 
 ligt. 

De  weg  van  Dsjafar  gaat  naar  ’t  N,  N.  ten 
 O.  en  N.  O.  tot  Amah.  Op  de- 

zen weg  zagen  wij  anders  niet  dan  flegtekoffijh
utten,  naamlijk  Korff ,   Obaadec n 

Amur.  Amakiligt  in  eene  tamelijk  vrug
tbaare  vlakte,  en  was  weleer  eenftccd- 

ie  doch  het  is  zédert  weinige  jaaren  zo
  verwoeft ,   dat  er  flegts  een  gering  aan- 

ta^ huizen  overgebleven  is.  Nogthans 
 word  er  weeklijks  nog  markt  gehoud

en. 

Van  Amaki  gaat  men  N.  N.  O.  tot
  Kaade,  een  dorp  op  eene  hoogte. 

Den  3often  Junij  gingen  wij  van  Kaade  N
.  O.  ten  N.tot  aan  de  fimlera  Mharras. 

De  dorpen  aan  de  weKzijde  van  den  weg  war
en:  Gdnnue  dmurfeiên ,   Gurafa, 

Dufchmk  een  fteedje ,   Hamtira  en  Den  as.  Aan  de  ooKzijde  van  den  w
eg  lig- 

n ;   Dunne ,   Menfil  cn  Nahhl.  Het  water,  dat  van  de  ber
gen  affiroomt,  heeft 

zig  in  deze  Kreek  van  tijd  tot  tijd  breed
e  en  diepe  wégen  in  de  rots  gebaand. 

Dezen  werden  des  namiddags,  na  een  zw
aar  donderweeder,  groote  en  vlieten- 

de Kroomen.  Het  regenwater  Kortte  egter 
 met  zulk  eene  fnelheid  van  de  ber- 

gen af,  dat  de  vloeden  binnen  een  paar  uuren  w
eer  geheel  droog  waren.  Over 

Ddd  één 
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één’  derzelven  en  digt  bij  de  fimfeivï  is  eene  fterk  gebouwde  fteenen  brug  van 
éénen  boog. 

Van  Teh&ma  tot  hier  noemt  men  degroote  herbergen,  waar  men  des  nagts  met 
de  kameclcn  inkeert ,   Mattrach.  Dit  zijn  flcgts  bijzondere  huizen ,   waarom  de 

eigenaars  derzelven  ook  geen  groote  kollen  daaraan  doen ;   zij  tragten  alleen  hun- 

ne gallen,  en  de  goederen,  die  zij  bij  zig  hebben,  onder  dak  te  kunnen  bregnen  , 

het  mag  zo  liegt  zijn  als  het  wil.  Van  Mharras  tot  Sand  ontmoet  men  Ichier 

op  elke  dagreis ,   en  zomtijds  op  halve  dagreizen ,   eene  groote  van  brandlleenen 

(brandmauern)  gebouwde  fimfera ,   die ,   gelijk  de  chans  of  karwanferojs  in  Turkije , 
door  vermogende  lieden  tot  gemak  der  reizenden  gebouwd  zijn.  In  zulk  eene  fim- 

fera vind  men  nogthans  dat  geraak  ook  niet ,   welk  men  in  de  herbergen  in  Euro- 
pa aantreft.  Een  reiziger  moet  in  Arabic ,   zo  als  ook  in  Turkije,  alles  mede- 

brengen, wat  hij,  behalven  koffij,  rijft,  brood  en  boter,  begeert.  Deze  laat- 
fte  zaaken,  en  verder  niets,  kan  hij  vóór  de  herberg  te  koop  bekomen.  Maar 

men  is  in  deze  fimferas  volkomen  veilig.  Zulk  een  gebouw  heeft  maar  ééne 

deur,  die  alle  avonden  gefloten  word,  en,  als  dezelve  des  morgens  zal  geópend 
worden,  zo  word  het  in  zommigen  den  reizigeren  te  voren  aangezegd,  opdat 
ieder  zou  kunnen  naarzien  of  hij  ook  iets  mift. 

Den  iftcn  Julij  1763  vertrokken  wij  van  de  fimfera,  en  hadden  nog  \   uurs 
nodig  om  boven  op  den  berg  Mharras  te  komen.  Op  mijne  eerfte  reis  in  de- 

ze flreek  heb  ik  opgemerkt ,   dat  wij  50  minuuten  tijds  nodig  hadden ,   om  van 

de  fimfera  af  den  berg  néderwaard  te  gaan.  Hierüit  kan  men  omtrent  de  hoog- 
te des  bergs  afnémen.  De  weg  aan  denzelven  is  ten  deele  wél  geplaveid ,   gelijk 

hier  voor  reeds  aangemerkt  is  (bl.  333).  Boven  op  den  berg  is  een  matig  dorp 
Nedsjed  een  weinig  ten  O.  van  den  weg  af.  De  flreek  van  hier  tot  Ode ,   een 

dorp  een  weinig  oollwaard  van  de  ftadDsjöbla,  word  Schebdn  genoemd.  VanO- 
de  gaat  de  weg  Heil  bergaf  tot  bij  eene  koffijhut  Arma.  Men  vind  hier  nog  ee- 

ne oude  moske  met  eenen  koepel.  De  koornvelden ,   welken  in  dezen  vrugt- 

baaren  oord,  gelijk  de  wijnbergen  in  Europa,  trapswijze  boven  malkanderen  lig- 

gen ,   géven  van  verre  voortreflijke  uitzigten.  Van  Arma  tot  Abb  is  omtrent 

nog  f   mijl.  De  ftad  Abb  ligt  N.  O.  ten  O.  eene  groote  mijl  van  Dsjöbla,  en 

van  de  flmfera  aan  den  berg  Mharras  naar  ’t  N.  ten  O.  in  eene  regte  ftrekking 

onge- 

✓ 
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ongeveer  i|  duitfche  mijl.  Op  dezen  kleinen  afftand  telde  ik  6   madsjils ,   en  bij 

den  éénen,  naamUjkbij  Arma,  waren  ook  bakken  om  het  voorbijgaande  vee  te 

drenken.  Bovendien  waren  er  aan  dezen  weg  4   kleine  fterk  gemetzelde ,   doch 

onbewoonde  huizen,  opdat  de  reizigers,  welken  in  deze  ftreek  door  eenen
 

plasregen  overvallen  worden,  fchuilplaats  in  dezelven  zouden  
kunnen  zoeken. 

De  ftad  Abb  behoort  tot  het  ampt  Yemen  el  ala,  en  de  Döla  alhier  ftaat 
 on- 

der dien,  welke  te  Dsjöbla  woont.  Zij  ligt  op  den  top  eens  bergs,
  en  is  met 

eenen  muur  en  torens  omgeven.  De  ftraaten  zijn  geplaveid ,   en  de  huizen  vrij 

wél  gebouwd ,   en,  zo  als  de  huizen  in  de  bergagtige  ftreek,  bijna  allen  van  fteenen. 

Men  rékent  het  getal  der  huizen  te 'Abb  op  f   van  Dsjöbla.  Dus  waren  hier, 

naar  mijne  gilling,  flegts  4   of  500  huizen.  Le  Aiabiers  fchatten
  Abb  op  800 

en  Dsjöbla  op  1200  huizen.  Naar  men  zegt,  is  hier  ook  eene  meni
gte  van  klei. 

ne  moskeen.  Doch  alleen  bij  twee  derzclven  zag  ik  torens  (jminaiesj),  
waar- 

fchijnlijk  doordien  de  Zéiditen  niet  zo  veel  verkwiften  aan  hunne  
tempels  als  de 

Sünniten.  De  Arabiers  tuflehen  Abb  en  Sana  behoren  tot  de  eerfte,  zo  als  die 

in  de  ftreek  van  Taiis  en  in  Tehama  tot  
de  laatfte  feéte. 

Aan  de  ooftzijde  der  ftadis  een  zeer  hooge  berg  Bdaddn ,   van  welken  het  wa- 

ter over  eenen  muur  van  omtrent  150  dubbelde  fchrédcn  lang ,   tot  bij  eenegroo
- 

te  moské ,   en  vandaar  tot  de  andere  moskeen  en  de  huizen  in  de  ftad  geleid 

word.  Nadcmaal  deze  moské  laag  ligt,  zo  word  daar  het  water  op  dezelfde 

wijze  in  de  hoogte  gebragt ,   zo  als  men  anders  het  water  uit  de  bronnen  op- 

haalt  Bij  den  grooten  waterkouder  is  een  hooge  muur.  Boven
  denzelven  is 

een  rol ,   en  hierover  loopt  een  touw  met  een’  léderen  emmer  of
  veeleer  groo- 

ten zak',  welken  menfehen ,   ézels  of  offen ,   door  op  eene  hellende  vlakte  néder- 

waard  te  gaan ,   zo  hoog  trekken  tot  dat  het  water  in  eene  andere  bewaarplaats 

geftort,  en  verders  door  de  ftad  omgeleid  kan  worden.  Hier  zijn  wel,  zo  als
 

hier  en  daar  boven  de  bronnen  in  het  open  veld ,   verfcheidene  rollen  maft  mal- 

kanderen;  egter  is  de  arbeid  zeer  langzaam  en  koftbaar,  en  niet  zo  gemaklijk
  als 

de  waterwerktuigen ,   waarvan  men  zig  in  andere  ftreeken  van  het  Ooften  be- 

dient. 

Niet  ver  van  Abb  en  Dsjöbla  zijn  2   wellen  of  beeken  Ghcil ')  5   waurvcin
  de 

ééne  weftlijk  loopt,  veele  beeken  ontvangt,  en  eindlijk,  na  eenen  lang 
 aan- 

houdenden régen,  onderden  naamvan  Wadi  Zebtd  inden  arabifchen  zeeboeze
m 

Ddd  2   valt. 
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valt.  De  tweede  neemt  haaren  weg  zuidwaard,  bekomt  den  naam  Meiddm ,   en 

valt,  ook  alleen  na  eenen  lang  aanhoudenden  regen,  in  de  ftreek  van  Lahadsj 

en  Adcn  in  de  zee. 

Den  2den  Julij  gingen  wij  van  Abb  |   uurs  gefladig  eenen  fleilen  berg  af.  Doch  de 

weg  was  geplaveid,  en  daarom  zogemaklijk  als  men  het  in  zulke  bergagtige  ftree- 

ken  verwagten  kan.  Vervolgens  reisden  wij  in  de  vlakte,  en  wel  naar  ’t  noorden 

een  weinig  weftlijk,  omtrent  \   mijl  van  Abb  tot  aan  het  dorp  Lahuad ,   en  |   mijl 

noordwaard  tot  bij  het  dorp  Suk.  Van  Abb  tot  hier  toe  waren  onder  weg  3   madsjils 

en  3   fchuilhuizen.  Van  Sük  af  begint  het  wéderom  bergagtig  te  worden.  Wij 

hadden  nog  t*  mijl  tot  Mediador,  en  op  dezen  weg  zagen  wij  5   madsjils  en  3 
fchuilhuizen.  Van  Abb  tot  Mediador  heeft  men  dus  2!  mijl. 

MECRaDER  is  eene  kleine  ftad  boven  op  eenen  berg.  Niet  ver  daarvan  af 

ligt  een  kafteel  op  eenen  heuvel,  waar  deDöla  van  dit  ampt  woont.  Indeflad 

word  des  donderdags  markt  gehouden.  Vanhier  ziet  men  verfcheidene  dorpen, 

naamlijk  Dulme  naar  ’t  weden ,   Tuïïub  naar  ’t  noorden ,   en  SdwnSn  naar  ’t  oos- 
ten. In  deze  ftreek  is  ook  een  berg  Salmi.  Van  een  dorp  Sdhoul ,   waarvan 

ABULFEDA  gewag  maakt,  als  méde  van  het  dal  Salmi ,   welk  men  zegt,  dat  bij 

Dsjennad  geweeft  is ,   kon  men  mij  geen  narigt  géven. 

De  heer  forskëi,  werd  dezen  dag  zo  zwak ,   dat  wij  de  kameelen  van  het  dorp 
Lahuad  moeflen  laten  vooruittrekken:  en,  alzo  dezen  voorbij  Mechader,  en 

nog  \   mijl  verder  tot  aan  de  fimfera  Barken  gegaan  waren ,   zo  moeflen  wij  vol- 

gen. Bij  Barken  is  in  den  régentijd  een  aanmcrkUjke  vloed ,   doch  dezelve  loopt 
in  de  bergen  dood. 

Den  2den  Julij  lieten  wij  de  kameelen  des  morgens  zeer  vroeg  naar  Menfil 
vooruitgaan ,   en  wij  volgden  eerft  na  zonneöpgang.  Onze  dagreize  was  in  ee- 

ne horizontaalc  lijn  O.  N.  O.  omtrent  flegts  l   mijl.  Gedurende  de  eerfle  \   uurs 

gingen  wij  zeer  weinig  bergwaard  op..  Doch  naderhand  is  de  weg  aan  den  berg 
Sumdra  zofteil,  dat  hij ,   voornaamlijk  voor  beladene  kameelen,  onbeklimbaar 

zou  zijn,  indien  men  hem  niet  in  veele  bogten  geleid,  en  op  verfcheidene plaat- 

zen  geplaveid  had.  Deze  berg  is  nog  hoogcr  cn  fteiler  dan  de  berg  Mharras ,   en 
de  hooge  berg  tuflehen  Uddên  en  Dsjöb;a.  In  het  dorp  Menfil ,   welk  omtrent 

op  \   van  de  hoogte  des  bergs  Sumara  ligt,  is  eene  koflbaare  fimfera,  waaraan  al- 
les i   zelfs  de  balken,  en  de  zoldering,  die  in  plaats  van  deden  over  dezelven 

ligt. 
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ligt,  van  gehouwen’  Reen  is.  Onze  kameel- en  ezeldrijvers 
 lagen  allen  beneden 

biï  ons  pakkaadje  en  bij  hunne  dieren.  Op  het  dak  de
r  fimfera  was  een  ver- 

trek waar  wij  alléén  konden  wezen.  Derhalven  vonden  wij  deze 
 plaats  zeer 

bekwaam  om  wégens  den  heer  forsk
ül  wat  uitterufien. 

Den'  4denJulij  bléven  wij  te  Meniil.  Ik  nam  hier  dc  hoogte
  der  zonne  in  de 

middaglijn,  en  bepaalde  volgens  dezelve  de  pool
shoogte  van  dit  dorp  op  140.  ic/. 

Des  namiddags  kreeg  ik  eene  ligte  koorts,  
en,  wijl  bovendien  forskül’s  ziekte 

Icheen  meer  toe  -   dan  aftenémen ,   zo  hadden  wij  reeds  befloten ,   hier  zo  lang  te 

vertoeven,  tot  dat  hij  zig  weêr  wat  béter  zou  bevinden.  Maar  onze 
 kameel- en 

ezeldrijvers  wendden  voor,  dat  zij  aan  deze  kleine  plaats  geen  onder
houd  voor 

hun  vee  en  voor  zo  veele  menfehen  bekomen  konden. 
 Zij  verzekerden  ons,, 

dat  de  Rad  Jertm  digt  agter  den  top  van  d
en  berg  Snmdra,  en  niet  verder  van 

Menfil  naar  het  ooften ,   dan  Barkên  naar  het  weften ,   lag.  Zij  beloofden  lieden 

te  bezorgen,  die  onzen  kranke  tot  op
  den  top  des  bergs  zouden  dragen, en 

 dat 

hem  dan  de  overige  korte  weg  van  daar  af  
tot  Jertm  op  eenen  kameel  m   het  ge- 

heel niet  bezwaarlijk  zou  vallen. 

Wij  lieten  ons  door  al  deze  fraije  belof
ten  en  verzekeringen  overréden ,   om 

den  5den  Julij  optebréken.  Dc  heer  b
aurenfeind  en  ik  gingen  des  moigens 

zeer  vroeg  met  eenen  ézeldrijver  vooruit,  om
  in  de  koelte  te  reizen.  Doch  dit 

kwam  mij  duur  te  flaan.  Ik  was  voor  deze  lu
gtRreek  al  te  ligt  gekleed ,   en  haal- 

de mij  daardoor  eene  zwaare  vertrouwdheid 
 op  den  hals.  Op  de  groote  vlakte 

tuffehen  den  berg  Sumara  en  Jerïra ,   overviel  mij  een  Rerk  braken.  Wij  za
gen 

Ta-s  af  tot  Menfil  toe  zo  veel  water  aan  den  weg,  dat 
 wij  gantfeh  geen  ge- 

iten hadden  ,   dat  wij  dezen  dag  gebrek  daar
aan  zouden  kunnen  hebben.  Wij 

hadden  dus  niet  eens  zo  veel  water  médegen
omen,  dat  ik  mijnen  mond  kon  fpoe- 

}en  De  dag  begon  reeds  heet  te  worden  e
n  wij  moeflen  nog  meer  dan  een  uur 

ver  rijden,  tot  dat  wij  eindelijk  op  het  veld  ee
nen  boer  aantroffen,  die  mij  zijne 

waterkruik  leende.  Nooit  heb  ik  zulk  e
en’  grooten  dorR  geléden.  Ondertus- 

feben  kwamen  wij  gelukkiglijk  te  
Jerïm  aan.  Ik  vond  den  afRand  de

zer  Rad 

van  Menfil  in  eene  regte  itakking  omt
rent  naar  t   N.  O.  ten  O.  ai  tot  3   duit

- 

fc'ie  mijlen ,   en  dus  veel  verder  dan  de  kameeldri
jvers  ons  hadden  willen  verze- 

keren. '   Het  merkwaerdiglte ,   dat  ik  op  dezen  weg  gezien  heb ,   is  een  
vervallen 

kafteel,  eener  familie  hassan  toebeltore
nde ,   liggende  op  den  top  des  bergs  Su- 

Ddd  3   mura 
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mara ,   en  bijna  tégenover  Menfil.  Van  het  k afteel  Beni  Haflan  gaat  de  weg 

fchuin  bergaf  tot  bij  eene  kleine  raoské  en  een  dorp  Maddrajfe.  Verder  ooft- 

waard  is  het  genoegzaam  alles  vlak;  want  de  heuvels,  welken  men  hier  ziet, 

komen  in  geen  vergelijking  met  de  bergen  tuflehen  Sumara  en  Tehama.  Op 

den  geheelen  afftand  van  Maddraffe  tot  Jerim  zag  ik  niet  meer  dan  twee  kleine 

dorpen,  Robctd  el  kalld  en  Menfil  AJJdni.  Naarmen  zegt,  houden  zig  twee 

ftammen,  Beni  Serha  en  Beni  Seid,  in  dezen  oord  op,  die  egter  niet  in  tenten 

maar  in  hutten  wonen.  In  het  gebied  des  Imams  ontmoet  men  geen  Be- 
douinen. 

De  heer  cramer  was  met  onzen  europifchen  bediende  terug  gebléven ,   om 
de  lieden  optewagten ,   die  onzen  zieke  tot  op  den  berg  Sumara  zouden  dragen. 
Doch  dezen  waren  of  niet  befteld ,   wijl  onze  Arabiers  wiften ,   dat  de  weg ,   wel- 

ke ,   naar  hun  voorgeven ,   flegts  ééne  mijl  zou  zijn ,   de  omwegen  niet  méde  ge- 

rékend, bij  de  drie  mijlen  was,  of  de  Arabiers  hadden  geen  Chriften  willen  dra- 

gen. Men  had  derhalven,  op  goed  arabifch,  het  bed  op  eenen  kameel,  en  onzen 
zieke  daar  boven  op  gebonden.  Maar,  fchoon  men  zeer  langzaam  met  hem  gereisd, 

en  hem  voor  ’t  overige  alles  zo  veelmogelijk  gemaklijk  gemaakt  had,  kwam  hij 
nogthans  tegen  den  avond  zeer  zwak,  en  in  eenen  ellendigen  ftaat  te  Jerim  aan. 
Wij  waren  reeds  zo  zeer  gewend  op  de  arabifche  wijze  te  léven  en  te  reizen, 
dat  wij  het  geenzins  laftig  vonden  zo  lang  wij  gezond  waren.  Maar  thans  leer- 

den wij,  hoe  droevig  het, zij,  in  die  landen  ziek  te  worden,  zonder  eenigen 
europifchen  koft  of  drank  te  kunnen  bekomen ,   ja  zelfs  onder  weg  ziek  te  wor- 

den ,   en  niet  tijdig  genoeg  eene  plaats  te  kunnen  bereiken ,   waar  men  zig  een 
weinig  herhalen  kan. 

Te  Jci  im  hadden  wij  onzen  intrek  in  eene  openbaare  herberg  genomen.  De- 
wijl wij  egtei  aldaar  te  zeer  door  aanfehouwers  veröntruft  wierden,  die  allen 

begéiig  waren  om  Europeërs  te  zien,  en  te  horen  lpréken,  zo  huurden  wij  een 
huis,  om  eenigen  tijd  in  deze  ftad  te  blijven,  en  de  herftelling  van  onzen  reis- 

genoot aftewagten.  Hier  merkten  wij ,   dat  het  kon  zijn ,   dat  de  Arabiers  te 
Menfil  onzen  forskÜi.  niet  tot  boven  op  den  berg  hadden  willen  dragen ;   want 
te  Jci  im  wilde  niet  eens  onze  arabilche  bediende  hem  van  het  eene  huis  naar  't 
andere  overbrengen.  Wij  zelven  met  onzen  europifchen  bediende  moeften  zien 
hem  daarheen  te  krijgen. 

Je-
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Jerim  is  flegts  eene  kleine  Rad,  of  veeleer  een  groot  dorp.  Nogthans 

woont  de  Dóla  van  dit  ampt  hier  in  een  klein  kafteel  op  eene  fteilc  rots  midden 

in  het  vlek.  De  huizen  zijn  wel  ten  deele  van  fteencn  gebouwd,  deels  egter 

ook  maar  van  ongebrande  tégelfteenen  met  een  mengzel  van  lcemtiarde  en  koe- 

mift  overpleifterd.  Wijl  ik  voor  het  overige,  zo  ter  oorzaake  van  mijne  
eigene 

onpaslijkheid ,   als  wégens  de  zwaare  ziekte  mijns  reisgenoots,  niet  vccle  
ken- 

niffen  in  deze  flad  kon  maken ,   kan  ik  er  verder  niets  van  zeggen ,   dan  dat  ik 

hier  het  gezigt  van  ’t  kafleel ,   en  een  gedeelte  der  flad,  in  onze  kamer,  als  op 

de  LX VIII.  plaat,  getékend  heb.  De  poolshoogte  van  Jerim  is,  volgens  mijne 

waarnémingen ,   14°.  I?  • 

Niet  ver  Z.  Z.  Od.  van  Maddraffe ,   en  eene  kleine  halve  dagreis  (dus  %   of 

2i  duitfche  mijl)  Z.  W» d.  van  Jerim,  lag  eertijds,  volgens  het  
verhaal  van  ver. 

fcheidenc  Arabiers,  eene  flad  Dhafar,  waarvan  men  egter  
zeide,  dat  geen  één 

huis  meer  overig  was;  men  vind  er  ondertufTchen,  
gelijk  de  Schech  el  Belled 

(Burgemeefter  van  Jerïm)  mij  verzékerde,  een’  
grooten  fleen  meteen  opfchrift, 

dat  noch  Jooden  noch  Mohammedaanen  lézen  
kunnen.  Dus  verdient  mogelijk 

deze  oord  door  eenen  in  deze  ftreek  komenden  
Europeer  bezogt  te  worden ; 

want  hier  was  vermoedelijk  de  vermaarde  flad  Tdap
har ,   welke  de  oude  gefchied- 

fchrijvcrs  de  verblijfplaats  der  Hamjaren  noemen :   en ,   indien  men  ergens  ham- 

jaarfche  opichriften  verwagten  kan ,   zo  is  het  gewislijk  onder  deze  puinhoop
en. 

Wanneer  iemand  enkel  kufifêhe,  of  andere  opfchriften,  die
  niet  merkwaerdig 

zijn,  zoekt,  zo  mag  hij  zig  daarméde  trooften, 
 dat  men  mij  ook  dikwils  ver- 

geefs met  de  hoop  gevleid  heeft  van  oude  en  onbekende  
opfchriften  te  vinden. 

De  Arabiers  wilden  bewéren,  dat  dit  Dhafar,  thans  
1800  jaaren  geleden,  in 

zijn’  grootften  bloei  geweeft  zij ,   als  saan  el  rammel  
,   welke  over  het  geheele 

halfëiland,  van  den  arabifchen  zeeboezem  af  tot  aan  den  
perzifchcn  toe ,   heerfch- 

te  hier  zijne  verblijfplaats  had ;   insgelijks ,   dat  het  door  de  Habbesfchiten  (Ab- 

beffiniërs )   verwoeft  zij.  Den  naam  van  eenen  Reg
ent,  saaD  el  rammel, 

vind  ik  niet  in  de  berigten,  die  in  Europa  van 
 Arabië  bekend  zijn:  en,  hoe 

dikwils  ik  ook  in  Yemen  daarnaar  gevraagd  heb 
,   zo  heb  ik  nogthans  verder  niets 

van  hem  vernomen,  dan  dat  hij  een  groot  ar
abifch  held  en  beroemd  koning  te 

Dhafar  geweeft.  is.  Insgelijks ,   dat  een  groot  koning  van  dien  naam  (of  het  
eg. 

I 
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ter  dezelfde  is,  welke  te  Dhafar  regeerde,  >ilt  men  niet)  te  Nedsjera,  in  het 

gebied  Amnin ,   begraven  zij. 

Nademaal  dit  Dhafar  ooltwaard  van  Mufa  en  aan  het  groote  gebergte  lag, 
ben  ik  in  het  vermoeden  geraakt,  dat  men  veclligt  hier  ook  het  Sephar,  waar- 

van moses  gewag  maakt,  zou  kunnen  zoeken.  Doch  deze  fhad  was  misfehiea 

het  Baf  ar  aan  den  Oceaan,  wijl  Hadramaut,  Saba,  en  andere  Héden  en  land- 

fchappen ,   die  van  de  zoonen  jaktans  benaamd  zouden  zijn ,   tufTchen  deze  ha- 

ven (en  niet  tuffehen  Jerim)  en  Mufa  liggen.  Befchrijving  van  Arabië,  bladz. 

£75,  276. 

Wij  bevonden  de  Iugtffreck  aan  de  ooltzijde  des  bergs  Sumara  geheel  anders, 
dan  die ,   welke  wij  aan  de  weltzijde  van  denzelven  gehad  hadden.  Te  Taas , 
Abb ,   zelfs  nog  in  het  hier  nabij  gelegen  dorp  Mcnfil  regende  het  reeds  zédert 

eenigen  tijd  haait  alle  namiddagen.  Wij  zagen  aldaar  de  fchoonite  koornvelden, 

en  in  ’t  algemeen  was  alles  groen  en  wel  bebouwd.  Te  Jerim  in  tegendeel ,   was 
zédert  3   maanden  geen  régen  gevallen ,   offehoon  men  fchier  alle  avonden  van 

verre  een  donderweeder  hoorde.  De  Ipringhaancn  hadden  zig  derwijze  vermé- 

nigvuldigd,  dat  zij  genoegzaam  al  de  vrugten  op  het  veld  verteerden.  De  in- 

woners te  Jerim  befloten  deswégens  den  8^11  Julj  des  namiddags  eene  proceffie 
te  doen  naar  eene,  tot  het  openbaare  gebed  beitemde  plaats  buiten  de  itad,  om 
aldaar  eenpuriglijk  don  rdgtai  van  wu  attelméteeu.  inccHon  vau  Jeze  pro- 

ceffie waren  geeitlijken,  en  allen  zeer  liegt  gekleed,  gelijk  het  op  eenenboetdag 

betamelijk  is.  Vooraf  gingen  twee  eerwaerdige  Schechs,  welken  elk  eeneopene 
kilt  met  boeken  op  het  hoofd  droegen.  De  overige  Schechs  en  andere  lieden 
welken  volgden,  zongen  en  herhaalden  telkens  kleine  gebeden ,   waarvan  ik  niet 

anders  verltaan  kon ,   dan :   La  Allah ,   ïllah  Allah.  Alles  gefchiedde  met  de  diep- 
Ite  demoedigheid.  Deze  godsdienlt  fcheen  den  almagtigen  aangenaam  te  zijn ; 
want  nauwlijks  was  de  proceffie  weer  in  de  Itad  gekomen,  of  er  kwam  een  don- 

derweedcr  op ,   en  wij  hadden  nog  denzelfden  avond  zeer  zwaaren  hagel  en  een’ 
matigen  régen.  Den  9<isn  julij  déden  de  inwoners  van  Jerim  hun  gebed  wéder- 
om  buiten  de  Itad ;   toen  volgden  er  egter  niet  aanltonds  régen ,   gelijk  den  voor- 
gaanden  dag,  maar  nogthans  weinige  dagen  daarna,  het  zij  dan  omdat  god  het 

gebed  der  godsdienltige  Mohammedaanen  verhoord  had ,   of  wijl  de  regentijd  hier 

ook 
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ook  alle  jaaren  zo  regelmatig  invalt,  als  aan  de  weftzijde  des  bergs  Sumara ,   en  in 

andere  landftreekcn  onder  de  keerkringen. 

De  fpringhaanen  waren  in  dit  jaargetij  op  alle  markten  in  Yemen  zeer  goed
 

koop.  Doch  nergens  heb  ikze  in  grootere  menigte  gezien ,   dan  op  de  dorre 

vlakte  tuflehen  den  berg  Sumara  en  Jerïm;  want  aldaar  
kon  men  ze  op  zommige 

plaatzen  met  de  hand  grijpen.  Wij  zagen  eenen  
Arabier,  die  er  een’  gantfehen 

zak  vol  van  gezameld  had,  en  dezelven  drogen  
en  tot  eenen  winterkoft  bewaren 

wilde.  Als  het  aan  de  weftzijde  van  ’t  gebergte  
flegts  in  eenige  uuren  niet  re. 

pende ,   zo  kwamen  zij  met  zulke  groote  heiren  uit  het  oofteil ,   dat  de  boeren  te 

Menfil  genoodzaakt  waren,  met  groote  doeken  aan  Hokken  gebonden,  op  hun- 

ne koornakkers  heröm  te  lopen  en  te  fchreuwen ,   om  ze  te  verjagen ,   opdat  zij 

hunne  vrugten  niet  gantfchlijk  verteerden.  Dit  zou 
 in  de  ftreek  van  Jerïm 

weinig  geholpen  hebben,  wijl  zij  hier  zo  lang  
als  het  nog  niet  régent,  als ’t  ware 

te  huis  zijn. 

Wij  zagen  te  Jerïm  eenen  bruidegom,  die  
naar  ’t  bad  geleid  werd.  vooraf 

gingen  eene  menigte  jongelingen ,   dienaar  den  trommeflag  huppelden  cn  fpron- 

"em  Daarop  volgde  een  groote  troup  jon
ge  en  oude  lieden ,   van  dewelken 

eenigen  lullig  met  hun  handgeweer  vuurden ,   en  de  bruidegom  befloot  met  eeni- 

n-gn  zijner  vrienden  den  togt.  Des  avonds  kwam  de  ftoot 
 zeei  langzaam  terug. 

Vermids  het  duifter  was,  zag  men  nu  eene  menigte  fakke
ls,  die,  hoewel  zij 

liegt  waren,  nogthans  de  figuur  eener  fakkel  hadden. 
 Zij  kwamen  mij  daarom 

béter  voor,  dan  de  gemeene  fakkels  bij  de  proc
effiënin  Egiptc,  waarvan  ik  bl. 

164  melding  gemaakt  
heb. 

Op  een’  anderen  tijd  zagen  wij  twee  klopvegters ,   die  hunne  kunft  om  eenige 

kleinigheid  aan  geld  in  het  openbaar  op  de  ftraat  
vertoonden.  Zij  waren  zeer 

dun  gekleed.  Óver  het  hoofd  hadden  zij  een  groot  mask
er  (het  eerft  dat  ik  in 

het  Ooftcn  gezien  heb)  met  een’  langen  baard,  en  agterwaard  gella
gene  hairen. 

In  de  regte  hand  hadden  zij  een’  langen  dolk ,   en  in  de  linke  een  groot  fchild. 

Wij  dagten  dat  deze  lieden  eene  bijzondere  behendigheid  i
n  ’t  vegten  zouden  to- 

nen. Doch  hunne  gantfche  kunft  belfond  enkel  daarin,  dat  zij  n
aar  het  trommen 

fprongen  en  poetzen  aanregtten. 

De  markten  in  Yemen  zijn  reeds  door  den  Scherif  ed  dris  in  de  Geögr.
  Nub. 

dim.  2.  p.  6.  befchréven.  Ik  heb  mij  flegts  weinig  aan  dezelven  laten  gel
égen 

Eee  zijn, 
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zijn,  wijl  ik  alle  groote  vergaderingen  van  het  gemeen  zogt  te  vermijden.  Nadat 

ik  egter  eenige  dagen  te  Jerïm  geweeft  was ,   zonder  buiten  de  deur  te  komen , 

bezogt  ik  hier  den  Sük  op  eenen  marktdag,  om  mijne  droafgeelb'gc  gedagten ccn 
weinig  te  verdrijven.  Veele  lieden  uit  de  naburige  dorpen  hadden  zig  hier  ver- 

zameld, maar  ten  deele  alleenlijk  om  levensmiddelen  en  andere  tot  de  huishouding 

nodige  zaaken  te  kopen  en  te  verkopen.  Ik  zag  dus  hier  geen  koftbaare  win- 

kels ;   maar  kleermakers ,   fchoenmakers ,   fméden  en  andere  handwerkslieden  zaten 

aan  de  ftraat,  of  op  eene  plaats,  welke  zij  met  een’  flegten  en  laagen  muur  om- 

ringd hadden ,   en  werkten  onder  den  blooten  hémel.  Hier  zag  ik  ook  eenige 

koppenzetters,  die  den  Arabieren  met  een  gewoon  mes  de  huid  open  fnéden , 

en  dan  afgezaagde  bokshoorns  op  de  wond  plaatften.  Deze  lieden  haiden  dus 

nog  geen  béter  werktuig,  dan  diegeen  welke  den  pater  lobo  op  de  afrikaanfche 

kuft  koppen  zettede,  en  daardoor  van  eene  koorts  genas  (*). 
De  ziekte  van  den  heer  forskSl  fcheen  in  de  eerfte  dagen  na  onze  aankomlt 

te  Jerïm  aftenémen.  Zij  werd  egter  eerlang  weer  zo  hévig,  dat  wij  alle  hoop 

tot  zijne  herllelling  verloren.  Hij  viel  eindelijk  den  loden  juUj  tégen  den  avond 

in  een’  diepen  flaap,  en  in  denzelven  overleed  hij  den  uden  des  morgens  te  half 
10  uuren.  Wij  betreurden  zeer  zijn  verlies;  want  hij  had  door  den  grooten 

omgang  met  de  gemeene  lieden  bij  zijn  naerftig  botaniféren ,   niet  alleen  het 
beft  van  het  gohcelc  gcsdfohcip  J0  arnbifche  taal  en  Uerzslven  Verfcheideiie  tOng- 
vallen  geleerd ,   en  was  om  die  réden  zeer  dikwils  onze  woordvoeder,  maar 

hij  behartigde  ook  in  ’t  algemeen  den  gelukkigen  voortgang  onzer  reis  met  veel 
ijver.  Hij  was  om  zo  te  fpréken  tot  eene  arabiiche  reis  geboren.  Hij  was  niet 

ligt  te  onvrede  wanneer  het  hem  aan  gemak  ontbrak.  Hij  gewendde  zig  aan- 
ftonds  aan  de  levenswijze  van  de  inwoners  des  lands ,   en  dit  is  noodzaaklijk , 
indien  men  met  nut  en  vergenoegen  in  Arabië  reizen  wil.  Anders  zal  ook  de 

geleerdfte  man  niet  in  ftaat  zijn  om  veele  ontdekkingen  in  deze  landen  te  doen. 
Thans  moeft  de  dood  van  onzen  reisgenoot  der  overheid  bekend  gemaakt,  en 

eene  plaats  tot  zijne  begraafnis  gekogt  worden.  Wij  zonden  den  bediende  van 
den  Kadi  te  Taas  aan  den  Döla,  en  aan  den  Kadi  alhier.  De  laatlle  haddebe- 

leefd- 

(*)  Voyage  d’MyJJlnis  par  le  grand,  p.  26. 
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leefdheid,  hem  naar  eenen  Arabier  te  wijzen ,   van  den  welken  hij  geloofde,  dat 

jjli  ons  wel  eene  plaats  om  onzen  doode  te  begraven  verkopen  zou.  Wij  kog- 

ten  ze  ook  werküik  van  dien  man,  doch  de  koop  werd  weer  gebroken.  De 

plaats  lag  nabij  eenen  greppel,  waardoor  men  het  water  naar  de  omliggende  
vel- 

den leidde,  en  de  nabuuren  hadden  den  eigenaar  gedreigd ,   dat  zij  het  hem  zouden 

doen  betaald  zetten,  indien  het  water  om  des  Franken  wille  terug  
bleef.  Al- 

zo de  man  liever  eene  kleine  winft  verliezen  wilde ,   dan  zig  het  ongenoegen  zij- 

ner onwétende  nabuuren  op  den  hals  halen,  moeiten  wij  eene  
andere  plaats  zoe- 

ken, die  ons  egter  ook  eerlang  voor  hetzelfde  geld  aangewezen  werd.  Na
der- 

hand begeerde  de  Döla  met  eenen  van  ons  gezelfchap  te  fpréken.  Hij  zeide  mij , 

dat  hij  als  Gouverneur  van  dit  ampt,  altijd  erfgenaam  was,  wanneer  een  door- 

reizende Jood  of  Banian  in  zijn  gebied  itierf.  Ik  antwoordde  hem ,   dat  de  over- 

ledene noch  Banian  noch  Jood  was  gc  weeft,  maai' een  Europeer,  en
  dat  de  Döla 

te  Mochha  niets  van  de  nalatenfchap  van  eenen  mijner  reisg
enooten,  die  te 

Mochha  geftorven  was ,   begeerd  had.  Hierop  verklaarde  mij  de  zoon  van  
den 

Döla  de  méning  zijns  vaders  aldus :   dat  hij  ten  minften  een  aanzienlijk  gefchenk 

verwagtte.  Maar  toen  ik  hem  zeide,  dat  de  Europeërs  
zonder  een’  kwijtbrief 

niets  betaalden,  en  dat  hij  ons  derhalven  fchriftlijk  geli
efde  optegéven,  hoeveel 

hij  daarvoor  begeerde,  dat  onze  reisgenoot  in  zijn  ampt  
geftorven  was,  zo 

werd  er  verder  niets  van  ons  gevorderd.  De  Döla  wift,  dat  wij  naar  Sana  wil- 

den reizen.  Hij  vreesde  daarom  miöchien  ,   dat  wij  hem  aldaar  bij  den 

ftaatsminifter  des  Imams  aanklagen  zouden,  indien  hij  iets  
onbillijks  van  ons 

eifchte. 

De  crootfte  zwarigheid,  welken  wij  bij  de  begr
aafnis  van  onzen  vriend  von- 

den was  dat  wij  geen  dragers  konden  bekomen,  fchoon  wij  r
ijklijk  daarvoor 

beloofden  te  betalen ,   en  bet  ons  wilden  laten  gevallen ,   dat  zij  hem  des  nagts 

ten  grave  droegen.  Eindelijk  boden  zig  hiertoe  6   mannen  aan.  Doch 
 zij  kwamen 

niet  eer  dan  (den  I2den  Julij)  des  morgens  tuflehen  3   en  4   uuren,  als  alles  in 

diepen  flaap  was ,   en  maakten  zo  veel  haaft  om  hun  werk  fchielijk  en  bedektlijk
 

te  verrigten,  dat  wij  alléén  daaruit  reeds  befluiten  k
onden,  dat  het  niet  voor  be- 

taamlijk gèhouden  wierd  voor  eenen  Mohammedaan,  eenen  
vreemden  geloofs- 

belijder te  dragen.  Ik  durfde  mij  zelven  zo  laat  in  den  nagt  niet
  te  wagen  om  de 

beaarding  bij  te  wonen, omdat  ik  nog  eenigzins  onpa
flijk  was.  De  heeren  cra- 

Eee  2 
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MERen  BAURENFEiND,  de  bedienden,  welken  met  ons  van  Taas  gekomen  wa- 
ren ,   en  twee  bedienden  van  den  Kadi  en  den  Scheeh  ei  belled  te  jerim  waren 

bij  het  begraven  tegenwoordig. 

Wij  oordeelden,  dat  wij  aan  den  pligt,  dien  wij  onzen reisgenoote  verfchul- 

digd  waren,  niet  voldeden,  indien  wij  hem  niet  in  eene  kift  begroeven.  Wij 
zouden  egter  béter  gedaan  hebben,  als  wij  hem  alleenlijk  in  flcgt  lijnwaat  gewon- 

den ,   en  zo  in  ’t  graf  gelegd  hadden.  De  kift  gaf  aan  het  arabifch  gemeen  volk  gele- 
genheid te  geloven ,   dat  de  Europeërs  fchatten  met  hunne  dooden  begroeven.  Men 

fprak  er  reeds  van,  toen  wij  de  kift  déden  maken.  Naderhand  verhaalde  men 

ons  te  Sana,  dat  men  onzen  overledene,  kort  na  ons  vertrek  van  Jerim,  des 
nagts  opgegraven ,   de  kift  verbroken ,   en  het  lijnwaat,  waarin  wij  het  lijk  ge- 

wonden hadden ,   weggenomen  had.  Toen  de  Dóla  er  kennis  van  had  gekré- 
gen,  deed  hij  onzen  reisgenoot  door  dejooden  weer  begraven,  en  gaf  hun,  na- 
demaal  zij  voor  hunne  moeite  betaald  wilden  zijn,  verlof,  de  kift  daarvoor  te 

némen. 

Na  de  begraafnis  van  onzen  vriend  maakten  wij  gereedheid,  om  onze  reis  den 

I3den  Julij  van  Jerim  naar  Sana  voorttezettcn.  Doch  het  regende  den  voorgaan- 
den  nagt  zo  fterk,  dat  wij  dien  morgen  eerft  laat  konden  vertrekken.  Wij  gin- 

gen iï  mijl  N.  O.  ten  O.  tot  Rob  ld,  vervolgens  ij  mijl  N.  N.  O.  tot  Dikefüb , 

en  verder  \\  mijl  naar  ’t  noorden  over  eenen  kleinen  berg  Numara  tot  Damdr 
Dus  ligt  Jerim  4   duitfehe  mijlen  van  Damar,  en  dien  weg  leiden  wij  af  jn  6 
uuren.  De  weg  is  fteenagtig ,   en  dc  geheele  ftreek  fchijnt  niet  vrugtbaar  te  zijn 

Op  verfcheidene  plaatzen  troffen  wij  lieden  aan,  welken  kifcher  aan  de  voorbij. 
reizenden  verkogten.  Hunne  winft  daarbij  was  waarfchijnlijk  zeer  gering  ■   want 
zij  hadden  niet  eens  hutten,  maar  flegts  vier  wanden  van  twee  tot  vier  voet 

hoog ,   en  geen  dak. 

Ter  oorzaake  van  ons  lang  verblijf  te  Jerim  was  het  te  Damar  bekend  ge- 
worden ,   dat  wij  aldaar  doortrekken,  en  naar  Sana  reizen  zouden.  Wijl  nu  zé- 

dert  veele  jaaien  geen  Europeer  in  deze  ftreek  geweeft  was;  zo  was  het  gemeen 
alhier  zeer  nieuwsgierig  om  ons  te  zien ,   en  kwam  ons  reeds  meer  dan  £   mijl  ver ' 
buiten  de  ftad  te  gemoet.  De  toeloop  werd  geftadig  grooter.  Vennids  wij 
vreesden  in  eene  openbaare  herberg  al  te  zeer  door  aanichouwers  gehinderd  te 
worden,  huurden  wij  een  lédigftaand huis,,  om  den  volgenden  nagt  geruft  te 

kun- 
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kunnen  doorbrengen :   doch ,   alzo  wij  om  die  réden  nog  langer  dan  wel  anders 

op  de-  ftraat  moeften  toeven ,   zo  had  zig  haaft  al  het  gemeen  uit  de  ftad  rond- 

om ons  verzameld ,   en  wij  moeften  er  ons  doordringen  om  maar  in  het  huis  te 

bomen.  De  heer  cramer  ,   welke  den  muilezel  bereed ,   dien  hij  van  den  Dóla 

te  Mochha  gekrégen  had,  kwam  het  in  den  zin  om  tuflchen  het  volk  intcrijdcn, 

en  plaats  te  maken.  Bij  die  gelégenheid  raogten  er  miflchien  eenigen  vallen. 

Men  begon  over  de  moedwilligheid  der  ongelovigen  te  morren.  Wij  fpoedden 

ons  om  binnen  het  huis  te  komen.  Men  wierp  met  fteenen  in  onze  deur  en 

venfters ,   te  weten  in  de  vc nfteröp eningen ,   want  glasruiten  heeft  men  in  deze 

geweften  niet.  Wij  zonden  onzen  bediende  op  de  ftraat ,   om  het  volk  uit  mal- 

kanderen  te  drijven.  Doch  dit  was  maar  voor  een  oogenblik.  Wij  wilden  naar  den 

Döla  zenden ,   en  om  eene  wagt  doen  vragen ;   maar  men  zeide  ons ,   dat  hij 

niet  meer  dan  30  foldaaten  had ,   en  zelve  voor  het  gemeen  bevreesd  was.  Men 

geloofde  ook  niet,  dat  wij  het  geringfte  gevaar  hadden.  Er  waren,  zeide  men, 

veele  ftudenten  op  de  ftraat,  die  ons  begeerden  te  zien,  en  ons,  door  het  wer- 

pen van  fteenen  in  het  huis,  aan  de  venfters  wilden  trekken.  Eindelijk  kregen 

wij  een  bezoek  van  den  Schech  el  belled,  welke  den  heere  cramer  om  artze- 

nijën  verzogt,  en  wij  hoopten,  dat  men,  uit  agting  voor  dien  Burgemeefter, 

zou  ophouden  met  fteenen  te  werpen.  Desniettégenftaande  ging  men  daar 

fteeds  meê  voort,  en  wijl  de  Schech  el  belled  zo  wel  als  als  onze  huis waerd  van 

gedagten  waren ,   dat  het  befte  zou  zijn ,   dat  men  den  jongen  lieden  hunnen  wil- 

le liet ,   hielden  wij  deur  en  venfters  gefloten ,   en  op  die  wijze  wierden  zij  ein- 

delijk hun  fpel  moede. 

Damür  ligt  in  eene  vlakke  en  vrugtbaare  ftreek,  welke  in  Yemen  wégens  de 

fraije  paerdenteelt  vermaard  is.  Het  is  de  hoofdftad  van  Mechdreb  el  Anes ,   en 

dus  de  woning  van  den  Döla  dezes  ampts.  Men  vind  er  eene  beroemde  hooge 

fchoole  voor  de  mohamrccdaanfche  fcete ,   welke  Zèidi  genoemd  word,  op  dewel- 

ke, gelijk  men  mij  verzekerde  ,   bij  de  <joo  jonge  lieden  ftudeerden,  dat  is  den 

koran  leerden  lezen  en  verftaan.  Digt  bij  de  ftad  is  een  groot  kafteel.  De  ftad 

zelve  is  open,  zeer  groot  en  vrij  wél,  doch  ruim  gebouwd.  Ik  twijfel, of  zij 

wel  5000  huizen  bevat,  gelfk  de  Schech  cl  belled  wilde  beweren.  De  Jooden 

alhier  léven  naar  ’s  lands  wijze,  in  een  bijzonder  dorp  buiten  de  ftad;  doch  ee- 

nige  Baniancn  wonen  zowel  hier  als  in  andere  ftéden  van  Yemen,  onder  de  Mo- 

Eee  3.  ham7 
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haramedaanen.  Nergens  werd  onze  Artz  in  zulk  een’  korten  tijd  door  zo  vee- 
le  zieken  veröntruft  dan  hier.  Wijl  hij  niet  buiten  het  huis  wilde  gaan,  om- 

dat  men  bij  onze  aankom  ft  met  fteenen  in  onze  ven  (Iers  geworpen  had,zobragt 

men  zelfs  eenen  kranke  op  zijn  bedde  in  ons  huis,  en  een  andere  reisde,  enkel 

om  onzen  Artz ,   méde  naar  Sané. 

Niet  ver  van  Damar  is  een  kleine  vloed,  welke  noordwaard  loopt,  en  zig 

in  het  land  Jóf  in  het  zand  vèrlieft.  Deze  is  dus  veelligt  een  der  vloeden ,   wel- 

ken zig  in  de  ftreek  van  Mareb  in  den  aalouden  grooten  waterhouder  der  Sa- 

beërs  verëenigen  (*).  Eenige  mijlen  ooftwaard  van  Damar  is  een  berg  Isli ,   of 
Dsjdbbel  Kibrid,  waar  zwavel  word  gegraven;  en  een  andere  berg  Hkrun ,   waar 
een  donkerroode  en  fijne  karneöol ,   arab.  Akjk,  gevonden  word,  ligt  ten  N.  W. 

van  deze  ftad.  Deze  fteen  is  reeds  in  de  befchrijving  van  Arabië,  bladz.  135, 
vermeld. 

Onze  europifche  bediende  was  op  de  laatfte  dagreis  zo  ziek  geworden ,   dat  hij 

de  reis  tot  Sana  met  ons  niet  dagt  te  kunnen  uithouden.  Wij  lieten  hem  der- 

halven  te  Damar  blijven,  opdat  hij  ons  langzaam,  naar  dat  zijne  kragten  het 

hem  zouden  toelaten,  alléén  volgen  konde.  Toen  hij  weer  bij  ons  kwam, 

klaagde  hij  zeer ,   dat  hij  onder  weg  bezwaarlijk  intrek  had  kunnen  bekomen , 

doordien  de  Arabiers  bevreesd  waren ,   dat  hij  bij  hen  zou  fterven ,   en  zij  dus 

genoodzaakt  zouden  zijn  hem  te  begraven.  Evenwel  had  het  niet  aan  lieden 
ontbroken ,   die  hem  ézels  verhuurden ,   en  met  hem  zu  langzaam  aia  hij  hec  be- 

geerde, voortreisden. 

Den  i 4lien  Julij  gingen  wij  bijna  den  gantfehen  dag  noordwaard.  Aan  de 

ooftzijde  van  den  weg  was  eene  groote  vlakte ;   en ,   aan  de  weftzijde ,   naakte 

onvrugtbaare  bergen,  f   Mijl  van  Damar  af  zagen  wij  aan  de  ooftzijde ,   een 

weinig  van  den  weg  af,  de  kleine  ftad  Maudhheb ,   waar  de  Imam  el  mahüdI 

MonaMMED  zijn  verblijf  had ,   dien  de  uitgéver  der  Voyage  de  F   Arabië  heureufe  in 

het  begin  dezer  eeuwe  bezogt.  Tégenover  aan  de  weftzijde  van  den  weg  is  een 

dorp  Maii.  Van  hier  hadden  wij  nog  \   mijl  tot  bij  eene  fimferii.  Van  de  fim- 

fera  reift  men  t   mijl  tot  aan  het  dorp  Mamrdde,  en  vervolgens  \   mijl  tot  bij  het 

dorp 

(*)  Befchrijving  van  Arabië,  bladz.  263.  264. 

V 
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dorp  Saudd.  Naderhand  gingen  wij  1   mijl,  meeftendeels door moeraffig weiland, 

tot  bij  eene  fimfera  Saudd.  Daarna  word  de  weg  fteenagtig ,   en  men  ziet  in  de 

ftreek  van  2   miilen  tot  Suradsje  zeer  weinige  bebouwde  velden.  Van  hier  tot 

Sana  vind  men  bij  alle  dorpen  veele  tuinen  met  voortrcfljjke  druiven  en  andere 

vrugtcn,  maar  de  bergen  zijn  kaal  en  onvmgtbaar.  Suradsje  ligt,  naar  mijne 

rékening,  5   duitfche  mijlen  of  6\  uur  van  Damar  af.  Op  dezen  weg  wierden 

wij  van  eene  zeer  zwaare  dondervlaag,  verzeld  van  hagel  en  régen,  overvallen, 

doch  wij  zagen  hier  geen  huizen ,   welken  eigenlijk  gebouwd  waren  om  den  rei- 

zigeren  in  zulk  geval  tot  eene  fchuilpJaats  te  dienen  ,   gelijk  in  het  ampt  Yemen 

ala  (Dsjöbla).  Ook  zagen  wij  dien  dag  flegts  éénen  madsjii,  en  dat  wel  bij  eene 

fimfera.  -   «'• 

Den  i   5   Jen  Julij  liep  onze  weg  naar  ’t  noorden  een  weinig  wefflijk,  hij  was 

ester  niet  zo  gebaand,  als  die  van  de  voorgaande  dagreis.  Van  Suradsje  trok- 

ken wij  over  eenen  berg  1*  mijl  tot  aan  het  dorp  Audi ,   op  de  grenzen  tufichen 

het  gebied  van  Suradsje,  en  het  kleine  land  Chauldn.  Niet  ver  vandaar  is  een 

dorp  Hödddfa  op  eene  fteile  rots ,   waar  men  zegt ,   dat  thans  nog  een  merkwaer- 

dig  opfchrift  aan  een’  ouden  muur  te  vinden  is.  Ik  had  reeds  te  Taiis  gehoord, 

dat  te  Bellad  anes  een  hebreuwfeh  opfchrift  te  zien  was;  want,  vermids  de  Mo- 

hammedaanen  geen  ééne  letter  daarvan  kenden,  en  zij,  behalven  het  kufifche 

en  het  arabifche,  miffehien  van  geen  alplwbet  ict3  gehoord  hadden  ,   dan  van  het 

hebreu  wiche geloofden  zij,  dat  het  opfchrift  in  deze  taal  moeit  gcfchr  éven  zijn. 

Onze  kameel  -   en  ezeldrijvers  hadden  beloofd,  dat  zij  het  mij  wijzen  zouden. 

Daar  ik  egter  Bellad  anes  voor  den  naam  van  een  dorp  gehouden  had,  en  thans 

hoorde ,   dat  dit  de  naam  van  een  ampt  is ,   zo  deed  ik  nader  onderzoek  bij  eenen 

inboorling,  en  vernam,  dat  dit  opfchrift  te  Hödafa  was.  Maar  wij  waren  dit 

dorp  reeds  x|  uur  van  te  voren  digt  voorbij  geréden ,   en  onze  kameel-  en  ezel- 

drijvers hadden  mij  met  voordagt  niets  daarvan  willen  zeggen,  om  niet  opge- 

houden te  worden.  Te  Sana  hoorde  ik  naderhand  van  Jooden,  welken  dit  op- 

fchrift verfcheidene  maaien  gezien  hadden ,   dat  het  geen  hebreuwfche ,   maar  zo 

wel  hun  als  den  Mohammedaansq  geheel  onbekende  letters  waren.  Dewijl  Höd- 

dafa  nabij  den  weg  v-.  n   Mechha  naar  Sana  ligt ,   wenfeh  ik ,   dat  een  daar  voorbij 

reizende  Europeer  de  moeite  zal  willen  némen ,   dit  opfchrift  aftefchrijvcn ;   want 

miffehien  is  het  nog  van  de  tijden  der  Hamjaren ,   en  dus  zou  men  mogelijk  daar- 
door 
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392 door  het  alphabet  dezer  natie  nader  kunnen  uitvinden.  Dezelfde  Jooden  te  Sana 

meenden  ook  op  Nakil  AJfur ,   ten  zuidweften  van  Sana,  onbekende  opfchriften 

gezien  te  hebben. 

Tógenöver  Höddafa  is  een  dorp  Komen.  Vervolgens  komt  men  aan  eene 

groote  fimfera  Dstle ,   bij  dewelke  een  kleine  vloed  is ,   die  in  ’t  land  blijft.  Niet 

ver  van  hier  is  eene  koffijhut  Makil  omtrent  j   mijl  van  Audi.  Van  Makil  reis- 

den wij  i   mijl  tot  bij  eene  fimfera  Sinndn  op  eene  groote  vlakte ,   en  vandaar  | 

mijl  tot  Nedsjed,  eenen  oord,  welke  haaft  in  het  geheel  niet  bewoond  is,  dan 

flegts  op  dien  dag  der  wceke,  als  hier  markt  gehouden  word.  Alsdan  vindende 

herwaard  komende  kleine  kooplieden  en  handwerkers  ledige  hutten,  of  plaatzen 

met  een’  kleinen  laagen  muur  omgéven.  Een  dorp  Mejfhuad  ligt  hier  digt  bij. 

Van  Nedsjed  hadden  wij  nog  ééne  mijl  tot  Seijdn ,   een  groot  dorp,  waar  wij 

veele  half  ingeftorte  huizen  zagen.  De  inkomften  van  Suradsje  en  Seijan  beho- 

ren  aan  gelijftogte  prinfen  van  de  familie  des  Imams.  De  afftand  dezer  beide  plaat- 

zen is,  naar  mijne  rekening,  4 1   mijl  of  7   uuren,  en  op  dien  geheelen  weg  za- 

gen wij  maar  eenen  madsjil  of  bak,  waarin  men,  tot  verkwikking  der  reizige- 

ren,  water  giet. 

Naardien  het  in  deze  ftreek  niet  zo  veel  régent ,   dat  het  land  enkel  daardoor 

genoegzaam  kan  gedrenkt  worden ,   zo  heeft  men  hier  en  daar  aan  de  zijden  der 

heuvels  groot-c  cu  ficiijc  watorbuUkon  ''m  vericheidene  figuuren  gemetzeld.  In 

het  vlakke  veld,  waar  men  de  gelegenheid  niet  kan  hebben,  om  het  regenwater 

van  bergen  en  heuvels  te  vergaderen,  ziet  men  groote  bronnen,  over  dewelken 

zomtijds  6   rollen  naafl  malkanderen  liggen ,   om  het  water  door  menfehen  han- 

den daaruit  op  te  halen ,   en  het  land  te  bewateren.  Dit  maakt  den  akkerbouw 

zeer  moeilijk  en  koübaar. 

•   Wij  hoopten  eindelijk  den  i6den  Julij  onze  iutréde  in  Sana  te  doen.  Wij 

plagten  anders  op  de  arabifche  wijze ,   en  vrij  flegt  gekleed  te  zijn.  Dewijl  wij 

egter  ordenlijk  in  de  hofplaats  des  Imams  wilden  verfchijnen,  trokken  wij  de- 

zen morgen  voor  ons  vertrek  van  Seijan  onze  turkfche  klederen  aan,  die  wel 

wat  béter ,   maar  nogthans  ook  niet  pragtig  waren.  Wij  gingen  omtrent  naar 

het  N.  ten  W. ,   voorbij  een  dorp  Ibn  Had ,   als  ook  voorbij  een  goed  van  eenen 

Schech  of  arabifchen  édelman ,   tot  Rema ,   een  groot  dorp  op  eenen  heuvel ,   en 

x\  mijl  van  Seijan.  Van  hier  gaat  de  weg  op  eenigen  afiland  van  het  gebergte 

in 
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in  eene  vlakte  omtrent  N.  W.  ten  N.  In  deze  f
treek  ziet  men  eenen  kleinen 

vloed,  welke  aan  beide  oevers  vmgtbaare  velden  hee
ft,  die  egter  niet  ver 

ftroomt,  maar  in  het  zand,  of  veeleer  op  de  akkers
  dood  loopt.  .Over  dezen 

vloed  is 'eene  fteenen  brug.  Van  Rema  hadden  wij  f   mijl  t
ot  aan  eene  koffijhut 

bi'  Hadde  een  dorp ,   waar  de  Imam  een  lufthuis  en  eenen  tuin  met  d
ruiven , 

walnooten,  abrikoozen,  peeren,  en  ande
re  vrugtboomen  heeft.  Tégenover 

Hadde  is  een  dorp  Darshelm.  Van  hi
er  tot  aan  den  muur  van  Sana  heeft  m

en 

omtrent  i|  mijl,  en  dus  van  Seijan
  tot  Sana  3   duitfche  mijlen,  of  o

mtrent 

4? uur.  .   , 

Wij  hadden  dezen  dag  reeds  vroeg  eenen  bediende  met  eenen  bri
ef  aan  den 

F„Vih  ArHMEn  vooruit  gezonden,  om  dezen  ftaatsminifter  des  Imams 
 kennis  van 

«jkomft  te  géven  Doch  deze  heer  was  re
eds  vooraf  daarvan  „„derregt, 

en  had  ons  een’  zijner  voornaamfte  fchrijvere
n  eene  groote  halve  mijl  buiten 

Sana  "te  gemoet  gezonden  ,   om  ons  te  verw
elkomen.  Deze  verhaalde ,   dat  men 

ons  reeds  zédert  langen  tijd  verwagt  had,  
en  dat  de  Imam  voor  ons  een  bekwaam 

lufthuis  te  Bir  el  Alfab  voor  eene  geheele  maa
nd  gehuurd  had.  Dit  alles  waren 

goede  berigten.  Wij  hoorden,  dat  d
e  Fakfh  een  lufthuis  te  Bir  el  Affab  had.

 

Zodra  wij  aan  de  plaats  gekomen  wa
ren,  verzogt  de  fchrijver,  dat  wij  

zouden 

afzitten.  Wij  meenden  derhalven,  dat
  wij  ten  eerften  bij  den  Faklh  achmed 

zouden  geleid  worden ,   en  dat  zijn  huis  daarbij  was.  Maar  de  fchrijver
  en  al 

onze  mohammedaanfche  bedienden  bléven  op  hunne  éz
els ,   en  wij  moeiten  nog 

eenen  verren  weg  gaan ,   eer  wij  aan  het  huis  kwamen ,   welk  tot  onze  woning 

beftemd  was.  Dit  was  eene  kahirafche  en  ons 
 zeer  mishagende  ftreek ,   die  wij 

bf  de  anderzins  zo  hoflijke  Arabiers  niec  verwag
tten.  Wij  waren  er  bovendien 

dezen  dag  nog  zo  kwalijk  aan,  als  wij  nog  in  é
énig  dorp  in  Vemen  geweelt  wa- 

ren. Anders  vonden  wij  bij  eene  karwanferoj  nog  lieden,  van
  welken  wij  ten 

m kiften  water  en  brood  bekomen  konden.  Doch  o
p  ons  lufthuis  vonden  wij 

niets  dan  ledige  vertrekken.  Dewijl  wij  in  die  verbeeldi
ng  waren ,   dat  wij  hé- 

den in  de  hoofdftad  des  koningrijks  komen  zouden ,   zo  hadden  wij  ons  in  het 

geheel  niet  met  lévens  middelen  voorzien,  en 
 moeiten  derhalven  lang  wagten, 

eer  wij  ververfchingen  uit  de  ftad  konden  
krijgen.  Van  dezen  fmaakten  ons  de 

druiven,  die  men  hier  heeft,  zeer  heerlijk.
  Voor  het  overige  hadden  wij  m 

landen  tijd  zulk  eene  aangenaame  woning  
niet  gehad ,   als  die,  welke  de  Imam 

ö   Fff  ons 
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ons  hier  deed  aanwijzen.  Het  huis  had  fraije  vertrekken ,   en  aan  ’t  zelve  was 

een  tuin  met  allerhande  vrugtboomen,  die  allen  in  ’t  wild  fchénen  oPge  wallen 
te  zijn.  Het  was  een  op  de  arabifche  wijze  aangelegde  tuin ,   in  welken  men  lom- 

mer en  geen  wandelwégen  zoekt. 

Den  volgenden  dag  na  onze  aankomft  te  Bfr  cl  Affhb,  te  wéten  den 

Julij  des  voormiddags,  zond  de  Imam  ons  een  gefchenk  van  5   fchaapen,  zo 

veel  hout  als  3   kameelen  dragen  konden ,   een’  goeden  voorraad  waskaerfen 
rijft  en  allerleie  fpecerijën.  Degeen  die  ons  dit  gefchenk  bragt,  maakte  eene 
verfchoning,  dat  de  Imam  ons  dezen  noch  den  volgenden  dag  fpréken  kon 
doordien  hij  met  de  betaling  zijner  in  foldij  genomene  troupen  van  Hafchid  u 
Bekll  bézig  was.  Dit  was  ons  zeer  onverlchillig ,   wijl  wij  eigenlijk  niet  naar 
Sana  gekomen  waren  om  onze  onderdanigfte  opwagting  bij  den  Imam  te  maken 
maar  om  de  ftad  en  de  omliggende  ftreek  te  zien,  en  kennis  met  zulke  lieden  te 
maken ,   van  dewelken  wij  narigten  van  dit  land  bekomen  konden.  Maar  men 

zeide  ons  tévens  aan ,   dat  wij  niet  uit  het  huis  moeften  gaan,  voor  dat  wij  ge- 
hoor bij  den  Imam  gehad  hadden.  Dit  verbod  behaagde  ons  gantfeh  niet,  voor- 

naamlijk  wijl  de  tijd  ons  te  koftbaar  was ,   en  wij  niet  verzékerd  waren,  dat  de 
Imam  ons  vaftlijk  na  twee  dagen  zou  ontbieden. 

Men  had  vergéten  ons  te  zeggen,  dat  het  ook  tégen  de  verfchuldigde  hoog. 
agtmg  jégens  den  Imam  zou  gehandeld  zijn,  indien  wij  inboorlingen  bij  ons  lie- 

ten komen,  eer  wij  tenhove  geweeft  waren.  Wij  hadden  reeds  eenen  bekende  te 
Sana,  naamlijk  eenen  Jood,  die  met  ons  van  Kahira  naar  Loheia  gereisd  was.  De- 

ze was  van  eene  der  voornaamfte  en  rijkfte  familiën  der  Jooden  alhier.  Doch  hij 
was  als  bediende  met  ons  gegaan,  deels  om  de  reiskoften  uittewinnen,  want  de 
arabifche  Jooden  kennen  de  waerde  van  het  geld  éven  zo  wél  als  die  van  Euro- 

pa; deels  om  onder  onze  befcherming  en  in  ons  gezelfchap  gemakiijker  te  reizen, 
wijl  de  Jooden  door  de  Turken,  die  als  bedevaartreizigers  van  Kahira  naar  Dsjid- 
da  gaan ,   zeer  veragt  en  dikwils  mishandeld  worden.  Deze  jongman  kwam  ons 
aanftonds  bezoeken,  zodra  hij  onze  aankomft  vernomen  had.  Hij  bragt  den 
volgenden  dag  eenen  hunner  grootfte  fterrenkijfeers  bij  ons,  die  mij  eenige  he- 
breuwfebe  naamen  der  fterren ,   waarvan  in  de  heilige  fchrift  gefproken  word , 
ZOU  verklaren.  (Befchr.  van  Arabic,  bl.  109).  Op  denzelfden  tijd  kwam  de 
fchnjver  van  den  Fakih  achmed.  De  Jooden  ftonden  aanftonds  op ;   doch  de 

heer 

X 
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heer  fécrétaris  was  daarmee  niet  te  vréde.  Hij  was  er  zeer  over  geftoord,  dat 

zij  zig  hadden  onderdaan ,   bij  ons  te  komen ,   voor  dat  wij  gehoor  bij  den  Imam 

gehad  hadden.  Niet  alleen  jaagde  hijze  ten  huize  uit,  maar  gaf  ook  onzen  mo- 

hammedaanfehen  bedienden  laR,  geen  menfeh  bij  ons  te  laten,  totdat  wij  bij 

ziinen  heer  geweeR  waren.  Dit  arabifch  gebruik  was  ons  gantfeh  niet  aange- 

naam. Hetzelve  word  egter  door  arabifche  gezanten  aan  vreemde  hoven  in  agt 

genomen.  Een  gezant  van  den  Pafcha  te  Tripolis  wilde  na  zijne  aankomf
t 

te  Koppenhage  ook  met  niemand  fpréken,  dan  nadat  hij  gehoor  
bij  den 

Staatsminifler  gehad  had.  De  gemelde  geheimfchrijver  verbeeldde  zig  mis- 

fchien  daarenboven,  dat  ons  het  gezelfchap  der  Jooden  zo  min  aangenaam  was, 

als  hem ,   en  dat  hij  ons  derhalven  dienR  deed ,   met  ons  van  dczelven  tc  be- 

vrijden. 

Den  i9den  Julij  werd  ons  des  morgens  aangezegd,  dat  wij  bij  den  Imam  moe- 

iten komen.  De  fchrijver  van  den  Faldh  achmed  geleidde  ons  naar  het  paleis 

in  den  Biijian  el  Metwökkel:  en  alzo  wij  verder  niets  verwagtten ,   dan  dat  de 

Imam  ons  miflbhien  in  tegenwoordigheid  van  eenigen  zijner  voornaamfte  dienaa- 

ren  fpréken  zou,  waren  wij  niet  weinig  verbaasd,  hier  grooten  tocftel  te  zien. 

De  hofplaats  was  met  zo  veelc  paerden  ,   dienaaren ,   en  andere  Arabiers  vervuld, 

dat  wij  moeite  zouden  gehad  hebben,  om  erdoor  te  geraken,  indien  de  Nakib 

GHEiR  alléh  ,   een  gewézen  flaaf  en  thans  opperfialmeeRer  des  Imams,  niet  met 

een’  grooten  knuppel  in  de  hand  gekomen  was ,   en  ons  plaats  had  gemaakt.  De 

gehoorzaal  was  een  groot  vierkant  gebouw  met  een  gewei  fzel.  In  het  midden 

derzelve  waren  eenige  ipringfonteinen  in  eene  groote  waterkom ,   die  het  water 

ter  hoogte  van  omtrent  14  voet  dreven.  Agter  de  kom  was  eene  verhevenheid 

van  ij  voet,  en  van  4   tot  5   voet  breedte ,   over  de  geheele  zaal.  Agter  deze 

nog  eene  tweede  verhévenheid ,   waar  onmiddelijk  bij  de  optrede  dc  troon  des 

Imams  Rond.  Degaptfche  vloer,  zo  wel  om  den  troon  als  om  de  kom,  was 

met  fijne  perzifche  tapijten  belegd.  Aan  den  troon  zag  ik  niets  anders  dan  eene 

vierkante  verhévenheid  met  zijden  Roffe  bekleed ,   en  boven  op  dezelve  van  ag- 

teren  en  aan  beide  zijden ,   groote  zeer  koRbaar  overtrokkene  kufTens.  De  I- 

mam  zat  op  den  troon  tuflehen  de  kufTens ,   naar  der  OoRerlingen  wijze  met  on- 

dergefiagene  beenen,  in  een  ligt -groen  opperkleed  met  wijde  en  lange  arabifche 
Fff  2   moii- 
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mouwen  (*)•  Hij  had  aan  elke  zijde  op  de  bqrft,  gelijk  als  de  voornaame  Tur- 

ken zomtijds  op  hunne  reismantels  hebben,  een’  grooten  gouden  ftrik,  en  een’ 
zeer  grooten  witten  turban  op  het  hoofd.  Aan  zijne  regtc  hand  honden  ziine 

zoons,  en  aan  de  linke  hand  zijne  broeders.  Vóór  hem  hond  zijn  haatsdie- 

naar,de  Fakih  ACfiMED,  en  wij  op  de  eerhe  verhevenheid,  dus  laager  dan  de 

Faküi.  Te  weerzijde  van  de  zaal,  van  de  zoons  en  broeders  des  Imams  af 

tot  aan  de  deur,  honden  eene  ménigte  voornaame  Arabiers  digt  naah  malkan- 
deren. 

Wij  wierden  aanhonds  regt  door  tot  den  Imam  geleid, om  hem  de  regtehand 
van  binnen  en  van  buiten ,   insgelijks  het  kleed  op  de  knie  te  kuflen.  Het  eerhe 
en  laatfte  vergunnen  de  mohammedaanfche  prinfen  zeer  ligt.  Doch  het  is  eene 

bijzondere  gurihbewijzing ,   als  zij  eenen  vreemden  ook  het  binnenfte  der  hand 

om  te  kuffen  aanbieden.  In  de  gantfche  zaal  heerfchte  een  diep  hilzwijgen.  Zo- 

dra  egter  één  van  ons  de  hand  des  Imams  aanraakte,  riep  een  heraut  (wapen- 
koning) cenige  woorden  uit ,   welken  zo  veel  wilden  zeggen,  als:  gód  beware 

den  Imam  enz.  Als  de  heraut  ophield,  herhaalden  al  de  aanwézenden,  te  ge- 

lijk, dezelfde  woorden,  en,  naar  ’t  mij  voorkwam,  uit  alle  magc.  Wijl  ik  de 
eerhe,  en  alleen  daarop  bedagt  was,  hoe  ik  mijne  pligtplégingen  zogoed  als  mo- 

gelijk op  de  arabifche  wijze  maliën,  en  de  grootepragt,  dergelijke  ik  inArabië 

nog  niet  gezien  had ,   betragten  zou ,   zo  kan  ik  niet  ontkennen ,   dat  ik  bij  dit  groot 
gedruis  een  weinig  ontlteld  was,  voomuamlijk, omdat  men  juift  begon  tefchreu- 
wen  als  ik  de  hand  des  Imams  aanraakte.  Doch  ik  hervattede  mij  fchielijk :   en 
toen  men  wéderöm  riep  als  mijne  reisgenooten  de  hand  des  Imams  namen,  zo 

viel  mij  in,  dat  het  bij  deze  
plegtigheid  

omtrent  
op  dezelfde  

wijze  

toeging* 5,  

als 

wanneer  de  hudenten  op  de  hooge  fchoolen  in  Duitfchland  iemand  hoog,  en  nog 
eens  hoog,  en  wéderöm  hoog  laten  léven  (f). 

De- 

(*)  Deze  was  ook  de  kléding  der  Chalifs,  zie  de  Algemeene  hédendagfche  hiftorie,  Vol.  M 
S-  69,.  [in  ’t  Hoogduitfch]. 

(t)  Dit  is  een  ge  ruik  dat  onder  de  Studenten  op  de  hooge  Schooien  in  Duitfchland  plaatsheeft. 
Zij  géven  daarméde  de  bijzondere  hoogagting,  die  zij  iemand,  bij  voorb:  eenen Hoogleeraar,  toe- 

dra- 





e/foc/'  ó.y  de/t  Imam  ie  Sana . 

te/ice-  aupr&f  de-  IZnienn  de-  Seaia. 
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l   Dewijl  de  fpraak  aan  het  hof  te  Sana  -van  de  gemeene  fpraak  in  de  bcrgagti- 

ge  ftreeken  ,   en  deze  nog  zeer  veel  van  de  fpraak  in  Tehama  verfchilt;  daar  wij 

egter  alleen  de  laatfte ,   en  daarbij  nog  gebrekkig  fpraken ,   zo  maakten  wij  onzen 

bediende  uit  Mochha ,   welke  aan  onze  flegte  uitfpraak  gewend  was,  tot  onzen 

vertolker.  De  Fakih  achmed ,   welke  lang  in  Tehama  geweeft  was, en  de  aldaar 

gewoone  fpraak  geleerd  had,  was  als  de  vertolker  des  Imams;  want  als  deze  bei. 

den  te  zaaien  fpraken,  kon  ik  nauvvlijks  van  de  vier  woorden  er  één  verftaan, 

en  onze  bediende,  welke  nogthans  te  Mochha,  en  dus  in  dit  koningrijk,  gebo- 

ren was,  verzekerde,  dat  hij  den  Imam  zelden  volkomen  had  kunnen  verflaan. 

Vermids  wij  derhalven  door  vertolkers ,   en  in  de  tegenwoordigheid  van  zulk  ee- 

ne  groote  vergadering  moeiten  fpréken ,   zo  was  ons  onderling  gefprek  flegts  kort. 

Wij  agtten  het  onnodig  te  verhalen ,   dat  wij  zulk  een  verren  weg  naar  Yemcn 

gekomen  waren,  alleen  om  dit  land  nauwkeuiiger  te  leien  kennen.  Dewijl  wij 

nogthans  eene  oorzaak  onzer  reis  voorgéven  moeiten ,   zeiden  wij  tégen  den  I- 

ïnam,  dat  wij  over  den  arabifchen  zeeboezem  gekomen  waren,  wijl  dit  de  naa- 

Ite  weg  van  Europa  naar  de  deenfche  volkplantingen  in  Indië  is.  Wij  lieten  niet 

na  te  roemen ,   dat  wij  alzins  van  de  geregtigheid  en  veiligheid  ,   welken  in  het 

gebied  des  Imams  heerfchen ,   gehoord ,   en  om  die  réden  gewenfcht  hadden ,   nog 

voor  het  vertrek  van  het  laatfte  engelfche  fchip ,   dit  rijk  nader  te  léren  kennen  , 

om  als  ooggetuigen  den  roem  daarvan  in  ons  vaderland  te  kunnen  verbreiden. 

De  Imam  antwoordde,  dat  wij  in  zijn  land  welkom  waren,  en  volle  vrijheid  had- 

den om  zo  lang  daarin  te  blijven  als  wij  het  goed  vinden,  of  onze  zaaken  het  toe- 

laten zouden.  Na  eenige  andere  vraagen  en  antwoorden  namen  wij  met  de  hand- 

kus ,   en  onder  de  wenfehen  des  herauts  en  aller  aanwézenden ,   dat  gód  den  I- 

mam  veele  jaaren  mogt  bewaren,  affeheid,  en  gingen  de  lange  zaal  af  en  de  deun 

uit,  zonder  verder  complimenten  te  maken.  Deze  gehoorverléning  is  op  de  LXIX 

plaat  voorgefteld. 
Na  onze  terugkomft  zond  de  Imam  aan  ons  1 1   kleine  beurzen ,   aan  onzen: 

bediende  uit  Mochha,  welke  vertolker  geweeft  was,  ééne,  en  aan  de  beide  be- dien* 

dragen,  onder  het  drinken  op  deszelfs  gezondheid ,   te  kennen.  Dus  zegt  deze  fpreek wijs  zo  veeü 

als  iemand  allerlei  geluk  en  voorfpeed  toewenfehen.  De  Vertaler. Fff  3 
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dienden  van  den  Döla  en  van  den  Kadi  te  Taas ,   welken  ons  verzelden ,   ook 

éénedergelijke  beurs  met  99  komaffi ,   waarvan  de  32  eenen  fpéciedaalder  doen. 

Eén  p«o  had  er  de  Saréf  (wiffeiaar) ,   of  volgens  landsgebruik ,   of  zonder  voor- 

wéten des  Imams ,   voor  zijne  moeite  afgehouden.  Het  fchijnt  ongerijmd,  dat  de  I- 

mam  ons  een  gefchenk  in  eene  fcheidemunt  zond.  Doch  dewijl  men  in  deze 

landen  niet  op  crediet  en  in  eene  herberg  léven  kan,  maar  alles  voor  gereed  geld 

op  de  markt  kopen  en  zijne  eigene  keuken  houden  moet,  zo  is  ’t  veeleer  eene 

oplettendheid  der  Arabieren  omtrent  vreemdelingen ,   opdat  dezen  bij  het  wiflè- 

len  der  grove  muntfoorten  niet  bedrogen  zouden  worden ,   noch  dienaangaande 

moeilijkheden  hebben.  Wij  Honden  in  het  eerft  in  bedenking ,   of  wij  dit  ge- 

fchenk zouden  aannémen ,   wijl  wij  niet  ten  kofte  der  Arabieren  wilden  léven , 

opdat  dit  hun  geen  oorzaake  zou  géven ,   ons  buiten  hun  land  te  wenfchen.  Eg- 

ter ,   wijl  het  kwalijk  zou  hebben  kunnen  genomen  worden ,   indien  wij  het  te- 

rug gezonden  hadden,  zo  werd  befloten,  dat  wij  het  zouden  houden. 

In  Turkije  word  niemand  bij  den  Sultan  ten  gehoor  gelaten ,   die  niet  eerft  bij  den 

Wisir  geweeft  is.  In  Yemen  is  het  gebruik  heel  anders.  Nadat  wij  de  eer  ge- 

had hadden  den  Imam  des  voormiddags  te  zien ,   deed  de  Faki'h  achmed  ons  des 

namiddags  naar  zijn  lufthuis  te  Bir  el  asfab  komen,  en  wij  moeften  die  zeldzaa- 

me  zaaken  médebrengen ,   welken  wij  den  Emir  farh3n  te  Loheia ,   en  den 
voomaamen  Arabieren  in  and  ore  ftóclcn  vertoond  haddnn  DeZC  Zeldzaamheden 

waren  niets  anders  dan  vergroot-  en  weerglazen,  verrekijkers,  arabifche  gedruk- 

te boeken,  allerhande  plaaten,  land- en  zeekaarten,  compasnaalden  en  dergelijken, 

die  wij  tot  ons  eigen  gebruik  medegenomen  hadden ,   doch  die  wij  den  Arabieren 

zomtijds  getoond,  en  het  gebruik  daarvan  verklaard  hadden.  Ik  oordeelde  het 

niet  dienftig,  mijne  fterrenkundige  werktuigen  te  laten  zien;  want,  hoewel  ik 

verzékerd  was,  'dat  ik  dien  dag  alles  weer  méde  terug  brengen  zou,  zo  vreesde 
ik  egter ,   dat  de  groote  Schechs  te  Sana  door  middel  van  den  Imam  het  eene  of 

andere  daarvan  zouden  begéren.  Doch  deze  vrees  was  denklijk  ongegrond.  Wij 
werden  ongemeen  beleefd  door  den  Fakih  ontvangen,  en  hij  was  ook  over  alles 

wat  wij  hem  toonden,  zeer  voldaan.  Hij  deed  ons  veele  vraagen,  welken  te 

kennen  gaven,  dat  hij  zig  meer  op  de  wétenfehappen  gelegd  had  dan  zijne  lands- 

lieden gemeenlijk  plégen  te  doen ,   en  dat  hij  veel  omgang  met  vreemdelingen , 
naamlijk  met  Turken,  Perzen  en  Indiaanen  gehad  had.  Daardoor  alléén  had  hij eene 
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eene  tamelijke  kundigheid  in  de  aardrijkskunde  verkregen.  De  meefte  Arabiers 

ménen,  dat  Europa  ten  zuiden  van  hun  ligt,  omdat  de  europifche  fchépen  uit 

die  ftreek  naar  Yemen  komen.  Maar  Faki'h  achmed  kende  zelfs  de  ligging  van 
verfcheidene  europifche  flaaten  in  betrekking  tot  elkandcren ,   en  hij  wift  ook , 

welken  van  dezelven  de  magtigften  te  water  en  te  land  zijn.  Meer  zal  men  im- 

mers van  een’  arabifchen  geleerde,  die  nooit  landkaarten  gezien  heeft,  niet  kun- 
nen verwagten. 

Vermids  wij  met  zo  veel  beleefdheid  ontvangen  waren ,   en  reeds  kleine  ge- 

fchenken  gekregen  hadden,  doch  voornaamlijk,  omdat  wij  in  verfcheidene  boe- 

ken vonden ,   dat  geen  Europeer  zonder  gefchenken  vóór  eenen  aanzienlijken 

Mohammedaan  mag  verfchijnen ,   zo  dagten  wij ,   dat  het  overëenkomftig  met  de 

gewoonte  des  lands  ware ,   indien  wij  ook  bij  deze  gelegenheid  eenige  europifche 

kunstftukken ,   als  horologiën  en  natuurkundige  werktuigen  en  dergelijken ,   die 

in  Yemen  zeldzaam  zijn,  zo  voor  den  Imam  als  voor  den  Faki'h  achmed,  den 
laatften  ter  hand  Heiden.  Wij  vernamen  kort  daarna,  dat  men  zulks  van  ons, 

wijl  wij  geen  kooplieden  waren,  en  ook  niets  bij  den  Imam  begeerden,  maar 

als  Derwifchen  reisden ,   in  ’t  geheel  niet  verwagt  had.  Ondertuflchen  werd  alles 
zeer  gunüig  aangenomen.  De  Turken  (zo  veel  mij  bekend  is)  merken  de  ge- 

fchenken der  Europeëren  als  eene  fchatting  aan,  en  zij  verbeelden  zig,  ons  veel 

eer  te  bewijzen ,   als  zij  ons  voor  een  groot  gefchenk  met  een’  flegten  Caftan 

(eerenkleed)  befchenkeu.  Uit  hetgeen  ons  te  Sana  bejegende,  zou  men  bcflui- 

ten ,   dat  de  Imam  en  zijn  ftaadsdienaar  geen  gefchenken  van  een’  vreemdeling 
voor  niet  willen  hebben. 

In  den  tuin  van  den  Faki'h  achmed  waren  veele  vrugtboomen.  Het  luübuis 
was  flegts  klein,  en  naar  de  zuidzijde  geheel  open,  wijl  de  zon  onder  deze  pools- 

hoogte in  de  heetfte  maanden  aan  de  noordzijde  van  het  toppunt  (zénith)  Haat. 

Midden  vóór  het  huis  was  eene  dergelijke  waterkunft  als  die,  welke  wij  in  de 

gehoorzaal  des  Imams  gezien  hadden.  Het  water  werd  hier  tot  dezelfde  hoogte 

gebragt,  sis  bij  de  waterleiding  te  Abb.  Er  was  naamlijk,  bij  eene  bron,  een 

muur  van  20  tot  24  voet  hoogte,  en  agtef  denzelven  eene  afhellende  vlakte  van 

30  tot  36  graden,  op  dewelke  een  ézel  met  zijnen  drijver  fteeds  op  en  afgingen, 

om  het  water  in  de  hoogte  te  trekken.  Men  kan  niet  zeggen ,   dat  deze  water- 

kunft  aan  den  tuin  eenigen  cieraad  bijzettede.  Maar  zij  verkoelde  de  lugt  in  het 
lufc. 
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lufthuis ,   en  was  om  die  réden  in  deze  heete  ftreek  zeer  aangenaam.  In  andere 

tuinen  van  voornaame  lieden  te  Sana  zagen  wij  ook  zulke  inrigtfagen. 

De  ftad  Sana  ligt  op  150.  21'.  poolshoogte  en  aan  den  voet  van  eenen  berg 

Nikkum  of  Lokkum,  op  welken  men  nog  de  puinhoopen  van  een  oud  kafteel  ziet, 

dat,  naar  der  Arabieren  mening,  door  sem  gebouwd  is.  Aan  de  andere,  te 

wéten  aan  de  weftzijde  van  de  Had ,   is  een  kleine  vloed.  Naar  den  kant  des 

bergs  Nikkum  ligt  het  kafteel,  gelijk  men  mij  verzékerde ,   op  den  vermaarden 

heuvel  Ghomddn.  Naar  de  zijde  van  den  vloed  is  Buftan  el  Metwókkel ,   een 

groote  tuin ,   of  veeleer  eene  voorftad ,   die  door  den  Imam  metwókkel  aange- 

legd, en  door  den  thans  regérenden  Imam  met  een  groot  paleis  verfraaid  is. 

Alles  is  met  eenen  muur,  of  veelmeer  met  een’  aarden  wal  omringd,  die  met 

ongebrande  fteenen  bekleed  is ,   en  in  denzelven  ziet  men  eene  menigte  kleine 

torens,  omtrent  30  dubbelde  fchréden  van  malkanderen.  De  ftad  is  bovendien 

aan  de  eene  zijde  van  het  kafteel,  en  aan  de  andere  van  Buftan  el  Metwókkel, 

door  muuren  afgelcheiden.  De  omtrek  der  ftad  en  des  kafteels,  (Buftan  el  Met' 

wókkel  niet  méde  gerékend),  is  zo  groot,  dat  men  denzelven  gemaklijk  in  één 

uur  en  8   minuuten  omgaan  kan. 

Mijn  verlangen  was ,   om  van  deze  ftad  ook  eene  nauwkeurige  kaart  te  kun- 

nen maken.  Doch ,   als  ik  mij  op  de  ftraat  liet  zien  ,   werd  ik  aanftonds  door  ee- 

ne menigte  nieuwsgierige  lieden  omringd,  en  ovcriil  verzeld,  en  in  die  omstan- 

digheden agtte  ik  het  niet  raadzaam,  dikwils  op  het  cumpas  te  z.ien,  en  dé  lijnen 

en  hoeken  optetékenen.  Opdat  men  zig  ondertuflehen  een  béter  denkbeeld  van 

de  ligging  dezer  vermaarde  ftad  zou  kunnen  maken,  zo  heb  ik  dezelve  op  de 

LXX  tafel  ontworpen.  Dezelve  heeft  4   groote  ftadspoorten ,   naami  jk  1)  Bdb 

el  Temen,  2)  Bdb  es  Sabbd ,   3)  Bdb  Schaüb  en  4)  Bdb  es  S’trdn.  De  laatfte, 

welke  naar  ’t  kafteel  geleid ,   is  zédert  veele  jaaren  niet  geopend  geweeft.  Dan 

vind  men  hier  nog  3   kleine  poorten,  als  5)  Bdb  Schar  dra,  6)  Bdb  HadU  en 

7)  Bdbfogair  (*).  Sana  fchijnt  tamelijk  volkrijk  te  zijn.  Doch  in  de  ftad  zijn ook 

(*)  Bovengaande  naamen  werden  mij  opgegéven  door  mijnen  wegwijz
er,  toen  ik  de  Hal  om- 

wandelde.  Een  ander  fprak  van  8   poorten.  Den  <5  eerften  gaf  hij  dezelfde
  naamen,  welken  bo- 

ven aangemerkt  zijn,  doch  in  plaats  van  Bib  Sogair moemds hij  Bdb  NdJ'r  en  Mbintaba.  De  mee»- 

te  (hakten  op  deze  grondtékentog ,   zijn,  gelijk  men  ligt  denken  kan,  willekeurig  aangeduid. 



Tab.LXX. 

(yro nltllc/ün^ler  dku>  Sana.  J   j   'Mam  Jev  la >   Vlll  Je,  Sana. 

(j‘  /   ie  i   JUzyscr\jr  dircx'. 
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ook  veele  tuinen,  en  daarom  is  de  plaats,  welke  de  ftadsmuur  bevat,  op  verre 

na  niet  met  huizen  vervuld.  Ik  telde  hier  flegts  9   of  10  torens  (minarés)  op  de 

moskeen.  El  Dsjdtnea ,   of  de  hoofdmoské,  ftaat  bijna  in  het  midden  der  ftad ,   en 

heeft  2   minarés.  Van  de  andere  moskeen,  waarvan  elke  flegts  1   minaré  heeft, 

noemde  men  mij  El  inciddvujje ,   Salcch  cd  dïnt  El  Thuhs ,   El  Bekirte ,   en  de  rooj. 

ké  in  het  kafteel.  Zommigen  derzelven  zijn  door  turkfche  Pafchas  gebouwd. 

De  thans  regerende  Imam  heeft  ook  eene  fraije  moské  geftigt,  enze  rijklijk 

met  water  ,   zo  voor  menfehen  als  voor  vee,  verzorgd.  Bij  dezelve  heeft 

hij  een  klein  gebouw  met  zijne  begraafplaats  doen  bouwen.  Groote  ge- 

meene  baden  zijn  er  in  deze  ftad  niet  boven  de  12.  Maar  men  vind  hier  , 

naar  de  arabifche  wijze ,   veele  fraije  paleizen ,   als :   Bujlhn  es  Sult'an ,   Dar 

el  Nafr ,   en  DarFatch,  welken  alle  door  den  thans  regérenden  ImAm  ge- 

bouwd zijn.  Verders  het  paleis  des  Imams  Et  mansor,  en  vcrfcheide- 

ne  andere  groote  gebouwen ,   welken  der  talrijke  familie  des  Imams  en  anderen 

voornaamen  heeren  toebehoren.  Al  deze  arabifche  paleizen  zijn  juift  niet  naar 

den  europifchen  fmaak,  maar  egter  van  gebrande  vorm -of  ook  wel  gedeeltelijk 

van  gehouwene  fteenen,  in  plaats  dat  de  geringere  huizen  in  Sana  grootftendeels 

uit  ongebrande  vormfteenen  beftaan  (*).  Ik  meen,  flegts  in  één  éénig  paleis, 

digt  bij  het  kafteel ,   glasvenfters  gezien  te  hebben.  De  andere  groote  huizen 

hebben  venfterdeuren ,   welken  bij  goed  weeder  altoos  open  ftaan ,   doch  bij  rêgen- 

weeder  toegedaan  worden.  Alsdan  valt  een  weinig  licht  door  kleine  ronde  ven- 

ihers  van  dik  moskovifch  glas,  welken  men  boven  de  venfterdeuren  ziet,  in  het 

vertrek.  De  voornaame  Arabiers  hebben  aan  hunne  lufthuizen ,   in  plaats  van 

venfters  van  moskovifch  glas ,   zomtijds  gefchilderde  glasruiten ,   welken  zij  van  Ve- 

nétië  bekomen.  * 

Voor  ’t  overige  vind  men  te  Sana, gelijk  in  alle  groote  oofterfche  koopftéden, 
ook  groote  karwanferojs  ( Simfera ,   Oqcil) ,   voor  kooplieden  en  reizigers ;   ins. 

ge- 

(*)  Ik  had  geen  gelegenheid  ,   om  eene  aftekening  van  |een  der  boven  gemelde  paleizen  in  de 

ftad  te  maken.  Maar  ik  vind  onderde  nagelatcne  papieren  van  den  heer  baukenfüind  een  ont- 

werp van  een  aanzienlijk  huis  te  Bir  el  Afjab,  dat  wij  in  ons  huis  zien  konden.  Men  ziet  het  op 

de  LX VIII  tafel.  Hieruit  kan  men  omtrent  de  bouwkunftder  Arabieren  in  Yemeii  léren  kennen. 

Ggg 
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gelijks  bijzondere  plaatzen  of  oorden  der  Had,  waar  hout,  hout? kooien,  ijzer, 
druiven,  koorn,  boter,  zout  of  brood  verkogt  word.  Op  de  broodmarkt  zit- 

ten  niet  anders  dan  vrouwlieden.  Men  vind  te  Sana  ook  eene  markt,  waar  men 

zijne  oude  klederen  tégen  nieuwe  verruilen  kan.  Degeenen,  welken  in  indi- 

fche,  perzifche,  turkfche  en  andere  waaren  handelen,  zo  ook  die,  welken  aller- 

hande fpecerijën  en  artzenijën ,   die  de  bladen  kaad ,   allerleic  drooge  en  varfche 

vrugten,  alspeeren,  abrikoozen,  perfiken,  vijgen  enz.  verkopen,  de  timmer- 

lieden, fméden  ,   fchoen-  zadel  -   kleêr-  mutzenmakers ,   fteenhouwers,  goudfmé- 
den,  baardfeheerders  ,koks,  boekbinders,  zelfs  de  fchrijvers,  welken  voor  eeni- 

ge  Huivers  een  fmeekfchrift,  aan  den  Imam,  of  aan  een’  ander’  voornaam’  heer, 
opfiellen ,   doch  anders  ook  kinderen  onderwijzen  en  boeken  affchrijven ,   zitten 
over  dag  in  zékeren  oord  der  Had  in  hunne  kleine  kraamen.  Het  bouwhout  is 

in  Yemen  in  ’t  algemeen  koftbaar,  en  te  Sana  ook  het  brandhout;  want,  dewijl 
de  bergen  in  deze  landftreek  kaal  en  onvrugtbaar  zijn,  zo  moet  het  brandhout 
v/el  2   of  3   dagreizen  ver  naar  deze  Had gebragt  worden , en  uitdien  hoofde  moet 

men  voor  cene  kameellading  van  hetzelve  gemeenlijk  2   fpéciedaalders  betalen. 
Egter  word  het  gebrek  aan  brandhout  nog  eenigermate,  gelijk  men  mij  verzéker- 

de,  door  fleenkoolen  vergoed.  Ook  heb  ik  in  deze  flreeken  turf  gezien  ,   doch 
zij  was  zo  liegt,  dat  men  er  flroo  tuflehen  leggen  moeit,  om  ze  in  den  brand 
te  krijgen.  Allerhande  tuinvrugten  zijn  hier  in  overvloed.  Van  de  druiven  al- 

léén telt  men  <%>  de  markt  tc  Sand  over  de  ao  verlchillendc  fooi’ten  :   en ,   door- 
dien  dezelven  niet  allen  te  gelijk  rijp  worden,  zo  heeft  men  in  deze  Had,  gedu- 

rende verfcheidene  maanden ,   varfche  druiven  van  de  wijnftokken.  Naderhand 
hangen  de  Arabiers,  zo  als  de  Turken  in  Natolie,  de  druiven  in  eenen  kelder 

op,  en  op  die  wijze  kan  men  deze  heerlijke  vrugt  fchier  het  geheele  jaar  door 
éten.  De  Jooden  alhier  perffen  uit  eenige  druiven  wijn,  zelfs  zouden  zij  dezen 

drank  in  zulk  een’  grooten  overvloed  kunnen  hebben,  dat  zij,  gelijk  als  de  Ar- 
meniërs te  Schiras,  een’  Herken  handel  daarmede  konden  drijven.  Maar  de  Ara- 

biers fchijnen  grootere  vijanden  van  flerke  dranken  te  zijn ,   dan  de  Perzen. 
Daarom  moeten  hier  de  Jooden  zeer  omzigtig  zijn,  als  zij  flegts  een  weinig  aan 

hunne  geloofsgenooten  in  andere  Héden  zenden  willen :   en  wanneer  iemand  ge- 
vonden word ,   die  wijn  naar  het  huis  eens  Arabiers  brengen  wil ,   word  hij  er 

feherplijk  om  geflraft.  Daarentegen  worden  hier  veele  druiven  gedroogd  en 

ver- 

/ 
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verzonden.  Onder  dezen  is  ook  die  foort  van  kleine  witte  druiven  ,   die  geen 
korrels  fchijnen  te  hebben,  in  dewelken  men  egter,  in  plaats  der  harde  korrels, 
een  week  zaad  vind,  dat  men  bij  het  éten  wel  niet  befpeurt,  maar  nogthans  on- 
derfcheiden  kan,  als  men  de  beziën  doorfnijd. 

Het  kafted  te  Sana  ligt  op  den  eertijds  vermaarden  heuvel  Ghomdan ,   gelijk 
reeds  aangemerkt  is.  Men  ziet  in  hetzelve  twee  zogenaamde  paleizen ,   Dar  cd 
ddhhab  en  Dar  Amer.  Ik  zag  hier  wel  puinhoopen  van  oude  gebouwen ,   doch 
kon  niet  ééns  van  kufifche,  ik  laat  ftaan  van  hamjaarfche  opfchriften  narigt  be- 

komen; want  men  heeft  zo  wel  te  Sana,  als  in  andere  oude  Réden,  welken  bij 
aanhoudendheid  bewoond  geweeft  zijn,  de  oude  huizen  afgeworpen  om  nieuwen 
te  bouwen.  De  Imam  zelve  woont  gemeenlijk  in  de  Rad ,   doch  verfcheiden’  van 
zijne  familie  wonen  in  het  kafteel.  Bovendien  is  hier  de  munt,  en  verfcheidene 
groote  en  kleine  gevangniffen  voor  perfoonenvan  aanzienlijken  en  geringen  Rand. 
Men  leidde  mij  tot  de  hoogRe  plaats  van  dit  kafteel,  naamlijk  tot  eenc  batterije 
( Jiirbe  el  Meddfa ,)  als  tot  eene  zeer  merkwaerdige  zaak,  en  hier  zag  ik  ook  in- 
dedaad  iets  onverwagts ,   naamlijk  eene  oude  duitfche  metaalen  haubits  met  het 

opfchrift  IORG  SELOS  GOS  MICH  m   Op  dezelve  waren  ook  nogeeni- 
ge  régels  zogenaamd  munniksfchrift,  doch  door  den  tijd  zeer  verdorven.  Ik 
zag  op  deze  batterije  nog  6   of  7   kleine  ijzeren  kanonnen.  De  meeften  daarvan 

lagen  in  ’t  zand,  en  de  anderen  op  verbrokene  afuiten.  Behalven  dezen  waren er  op  elke  der  drie  poorten  Bab  el  Vemen,  Bab  es  fabba  en  Bab  Schaüb,  nog 
twee  kanonnen ,   welken  bij  plegtigheden  gebruikt  wierden.  Dit  is  al  het  grof 
gefchut,  welk  men  in  de  hoofdftad  van  het  koningrijk  Yemen  vind. 

Westwaard  van  Sana  is  het  dorp  of  de  voorftad  Bir  elajjab ,   met  eene  mroo- 
te  moské  en  minaré.  De  huizen  dezer  voorftad  ftaan  meeftendeefs  verfpreidin 
de  tuinen  aan  een  riviertje.  Ten  noorden,  ijtot  2   uuren van  Sana, is  een  vlek 
Rodda,  welk  ook  tufichen  tuinen  en  aan  kleine  ftroomen  ligt.  De  ligging  van 
dezen  oord  heeft  veel  overeenkom!!  met  die  van  Damask.  Sana  integendeel, 
welk  de  oude  aiabifche  gefchiedfchrijvers  met  Damask  hebben  vergeléken,  ligt 
aan  eene  ten  dcele  dorre  hoogte.  Slegts  na  eenen  lang  aanhoudenden  régen 
loopt  een  kleine  vloed,  die  van  Tanaïrn  komt,  door  deze  Rad  en  verder  noord’ waard  naar  het  land  Dsjof,  en  deze  vloed  was  thans  bij  Sana  geheel  droog.  On- 
dertuflehen  word  het  water  van  den  berg  Nikkum  zo  wel  in  de  ftadals  in  hetka- ^ SS  2   fteQj 
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fteel  geleid,  zo  dat  men  ook  hier  het  gantfche  jaar  door  geen  gebrek  aan  goed 

water  heeft:  een  gemak,  welk  men  in  alle  ooftcrfchë 'ftéden  tragt  te  behouden, 
wijl  het  water  de  voornaamfte  drank  der  Mohammedaancn  is ,   en  wijl  de  aanhan- 

gers van  dezen  godsdienft  verpligt  zijn,  zig  dikwils  te  vvaflchen, 

De  Jooden  wonen  niet  in  de  ftad  Sana ,   maar  deze  natie  heeft  een  eigen  groot 

dorp,  Kda  el  Jhud ,   zuidwaard,  en  inde  nabuurfchap  van  Bir  el  afï’ab.  Men 
fchat  hun  aantal  op  2,000.  Men  bejégentzc  in  Yeraen  veragtlijker  dan  in  Tur- 

kije. OndertufTchen  vinden  de  Arabiers  onder  hen  hunne  befte  goudfméden , 

pottenbakkers  en  andere  handwerkers ,   welken  des  dags  in  hunne  kraamen  in  de 

ftad  arbeiden,  en  des  avonds  weer  naar  hunne  woningen  kéren.  Men  vind  hier 

onder  de  Jooden  ook  aanzienlijke  kooplieden.  Eén  van  hun,  met  naame  oRaüi 

heeft  zig  het  vertrouwen  van  twee  Imams  wéten  te  verwerven.  Hij  had,  onder 

de  de  regéring  van  mansör,  13  jaaren,  en,  onder  den  thans  regérenden  Mannra 

ABBas,  15  jaaren  lang  het  opperbewind  over  al  de  tallen,  gebouwen  én  tuinen 

des  Imams ,   dat  is  eene  der  aanzienlijkfte  bedieningen  te  Sana ,   bekleed.  Doch 

twee  jaaren  voor  onze  aankomft  in  deze  ftad  was  hij  in  ongenade  gevallen ,   en 

niet  alleen  in  de  gevangnis  geworpen ,   maar ,   gelijk  de  Jooden  zeiden ,   ook  ge- 

noodzaakt geworden,  50000  fpéciedaalders  te  betalen.  Te  zelfden  tijde  werden 

er  van  de  14  fijnagogen  der  Jooden  alhier,  twaalf  omgehaald.  Veele  huizen  in 

dit  dorp  waren  zo  fraai,  als  de  huizen  der  voornaame  Mohammedaanen  in  Sana, 

en  van  dezelven  werden  allen ,   welken  over  de  veertien  ellen  hoog  waren  ,   totOD 

deze  hoogte  afgebroken  ,   en  tévens  bevolen,  dat  geen  Jood  zijn  huis  meer  dan 

veertien  ellen  hoog  zou  bouwen.  Alle  fterke  dranken  worden,  zo  wel  hier  als 

te  Schiras  in  Perzië  in  groote  fteenen  kruiken  bewaard.  Dezen  werden  inftuk- 

ken  geflagen ,   en  bovendien  bragt  men  hun  nog  meer  fchade  toe.  De  gemelde 

orüki  was,  14  dagen  voor  onze  aankomft  te  Sana,  weer  op  vrije  voeten  gefield, 

en  de  Imam  had  hem ,   gelijk  de  Jooden  zeiden ,   500  fpéciedaalders  gefchonken. 

Hij  was  een  oude  eervvaerdige  grijzaard ,   en  bezat  veel  kundigheid.  Hij  kleedde 

zig,  zoals  de  overige  Jooden  in  Yemen,  flegts  met  blauw  lijmvaat,  en  droeg 

geen  fafch  of  turban  om  zijne  muts :   men  zeide  ook ,   dat  hij  zig  nooit  anders 

gekleed  had,  offehoon  het  hem  door  de  Imams,  in  wier  gunft  hij  ftond ,   veröor- 

lofd  was.  Wijl  zijn  nabeftaande,  een  van  onze  bedienden,  dien  wij  van  Kahi- 

ra  tot  Loheia  medegenomen  hadden  (bladz.  204)  hem  veel  goeds  van  ons  ver- 

haald 
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haald  had ,   betoonde  hij  zig  zeer  vriendlijk  jegens  mij.  Doch  ,   naardien  hij  Geril 
kortlings  uit  de  gevangnis  gekomen  was,  durfde  ik  hem  niet  zo  vlijtig  bezoeken 
als  ik  wel  wenfchtc. 

Te  Sana  zijn  omtrent  125  Banklncn.  Dezen  moeten  maandlijks  300  fpécie- 
daalders  aan  den  Imam  betalen ,   daar  het  groote  dorp  Kaa  el  Jhüd  niet  meer 
dan  omtrent  1 25  fpéciedaalders  betaalt.  Als  er  een  Banian  te  Sand  llerft ,   moe- 

ten zijne  erven  den  Imam  10  tot  50  fpéciedaalders  géven:  en,  als  de  overledene 

geen  mafte  bloedverwanten  in  Ycmen  heeft,  zo  vervalt  de  geheele  erfhis  aan 

den  Imam.  De  Lanianen  verhaalden  mij,  dat  men  twee  van  hunne  geloofsge- 
nooten,  rooi  eenige  maanden,  in  de  gevangnis  geworpen,  en  niet  eerder  los- 

gei aaten  had,  tot  dat  zij  van  eene  erfnis  uit  Indië,  waarvan  egter  in  ’t  geheel 
geen  geld  naar  Yemcn  gekomen  was,  1500  fpéciedaalders  aan  den  Imam  betaald 
hadden.  Miflchien  had  de  Imam  dit  geld  uit  andere  oorzaaken  begeerd ,   waarvan 
de  Banianen  niets  tégen  mij  gewagen  wilden;  want  in  dit  land  bekent  men  éven 

zo  min  gaern,  dat  men  de  ontvangene  Itraf  verdiend  heeft,  als  in  Europa. 
Het  is  bekend ,   dat  de  Sultan  te  Conllantinopel  alle  vrijdagen  de  moské  be- 

zoekt, als  zijne  gezondheid  het  maar  eenigzins  toclaat.  Even  dezelfde  wet  be- 

tragt  ook  de  Imam  te  Sana ,   met  cene  groote  flaatfi.  Wij  zagen  flegts  zijne  te- 

rugkomft ,   wijl  ons  deze  als  het  merkwaerdigfte  befchréven  wierd,  doordien  hij 

alsdan  een’  grooten  omweg  neemt,  en  wijl  zig  om  dien  tijd  ook  eerft  de  meefte 
lieden,  welken  in  de  andere  moskeen  hun  gebed  verrigt  hebben,  verzamelen. 
Na  het  eindigen  van  den  godsdienft  nam  de  Imam  dien  dag  (den  21^  Ju  Jij)  zij. 
nen  weg  van  de  Dsjamea  (hoofdmoské)  naar  B;ib  el  Yemcn  buiten  de  Rad  tot 

Bab  Scharara.  Vooraf  gingen  eenige  honderd  man  foldaaten.  De  Imam ,   en 
ieder  der  prinfen  van  zijne  talrijke  familie,  liet  eene  Mddlla  ,   of  groot  zonne- 
fcherrn  naait  zig  dragen, een  voorregt,  welk  in  dit  gebied  alléén  den  prinfen  van 
den  bloede  toegeftaan  word,  gelijk  ook  de  Sultan  te  Conllantinopel  niemand  dan 
zijnen  Wisir  veröorloft,  agter  over  zijn  fpeeiboot  (kaik)  een  overdek  te  hebben 
om  zig  tégen  de  hitte  der  zonne  te  befchutten.  In  de  andere  provinciën  van 
Yemen,  naar  menzeide,  laten  de  onafhanglijke  heeren,  bijvoord,  de  Schechs 
van  Jafa,  de  Schechs  in  Hafchid  u   Bekfl,  de  Scherif  van  Abu  AnTch,  en  meer' 

anderen,  ook  deze  Mddlla  als  een  téken  hunner  onafhanghjkheid,  naaj  zig  dra- 

gen. Behalven  de  prinfen,  waren  er  ten  minften  nog  600  van  de  nzjenlijkfte 

G   S   §   3   hee* 
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heeren,  zowel  van  den  geefilijken  als  waereldlijken  en  krijgsftand ,   gedeeltelijk 

op  pragtig  uitgedoRe  paerden,  in  dit  gevolg ,   en  cene  overgroote  ménigte  ver- 

zelde  den  Imam  te  voet.  Aan  elke  zijde  des  Imams  werd  een  vaandel  gedragen, 

dat  van  de  onzen  daarin  onderfcheiden  was ,   dat  het  van  boven  een  zilveren 

doosje  had.  Hierin ,   zegt  men ,   zijn  amulettes  of  briefjes ,   van  dewelken  men 

gelooft ,   dat  zij  den  Imam  onoverwinlijk  maken.  Verfcheidene  andere  vaanen 

met  dergelijke  doosjes  fchénen  geen  beRemde  plaats  te  hebben.  Kortom ,   de 

gantfche  optogt  was  zeer  talrijk ,   en  en  ten  dcele  pragtig ;   doch  zo  ver  ik  dien 

gezien  heb,  ten  uiterften  ongerégeld.  Alles  reed  en  liep  door  malkanderen, zon- 
der de  minfte  orde  in  agt  te  némen.  Niet  ver  van  Bab  Scharara  Ronden  twee 

paar  kameelen  met  rosbaaren  ,in  dewelken  zig  zomtijds,  bij  dergelijke  proceffiën, 

eenigen  van  des  Imams  vrouwen  bevinden:  men  zeide  egter,  dat  zij  thans  ledig 
en  flegts  om  de  gewoonte  buiten  de  Rad  gekomen  waren.  Agter  dezelven  Ron- 

den nog  meer  dan  1 2   ledige  kameelen ,   waarvan  elke  niets  anders  dan  .eenige  klei- 
ne vaanen  tot  cieraad  op  zijnen  zadel  te  dragen  had.  Vóór  Bab  Scharara  moes- 

ten de  foldaaten  eenige  reizen  vuren.  Dit  ging  hun  zo  liegt  af,  als  ik  het  in 

Yemen  nog  gehoord  hebbe.  Wijl  ik  mij  nu  eenigzins  onpaflijk  bevond ,   wilde 
ik  niet  langer  in  de  groote  hitte  herömlopen ,   en  keerde  derhalven  weer  naar  Bir 

el  aflab.  De  foldaaten  moeRen  naderhand  nog  eenige  krijgsoefeningen  verrigten 

vóór  het  paleis  des  Imams,  en  de  voornaamc  heeren  betoonden  hunne  vaerdig- 
heid  in  het  rijden.  De  heer  cramer,  welke  daarbij  tegenwoordig  was,  vond 
dit  alles  niet  béter,  dan  wij  het  reeds  verfcheidene  maaien  in  de  ampten  gezien 

hadden ,   wanneer  de  Dóla  van  de  moské  terug  gekomen  was.  De  Radspoorten 
waren  gedurende  den  godsdienR  allen  gefloten.  Waarfchijnlijk  om  de  zelfde  ré- 

den, waarom  ook  de  Europeërs  hunne  Radspoorten  gedurende  de  predikatiën 

fluiten,  en  niet,  gelijk  ik  meen  in  reisbefchrij vingen  gelézen  tc  hebben,  omdat 
de  Mohammedaanen ,   volgens  eene  van  hunne  voorzeggingen ,   vrézen  op  eenen 
vrijdag  door  Chriflenen  overrompeld  te  worden. 

Mrn  had  ons  te  Sana  veel  beleefder  en  vriendlijker  bejégend,  dan  wij  het 
verwagt  hadden ;   ja  zelfs  wilden  vericheiden’  der  voornaamfle  lieden  ons  over- 

halen ,   om  de  engelfche  fchépen  te  laten  vertrekken ,   en  nog  een  jaar  in  Yemen 
te  blijven.  Wij  zouden  waarfchijnlijk  ook  niet  veel  van  de  inwoners  te  vrézen 
gehad  hebben,  indien  wij  dien  raad  gevolgd  hadden:  maar,  wijl  de  beide  pro- 

/   fes- 
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fefforen  ons  reeds  door  den  dood  ontrukt  waren ,   en  wij  dus  geen  aanmerkin- 
gen over  de  taal  en  natuurgefchiednis  meer  konden  maken;  wijl  ik  reeds  het 

grootffe  gedeelte  der  merkwaerdige  Reden  in  dit  klein  koningrijk  gezien,  en  den 
grond  tot  eene  nieuwe  bijzondere  kaart  van  Yemen  gelegd  had ;   wijl  wij  ver- 
fcheidene  voorbeelden  van  de  hebzugt  des  regérenden  Imams  hoorden ;   wijl  wij 
ook  reeds  tc  Mochha  en  te  Taas  harde  woorden  met  de  Dólas  gehad  hadden 

en  dergelijken  nog  meer  vreesden ;   wijl  wij  bovendien ,   door  de  geftadige  moei- 

lijkheden, door  de  veranderlijkheid  der  lugt  en  van  het  water  op  het  platte  land 
en  op  de  gebergten  de  één  na  den  anderen  onpaslijk  wierden;  zo  befloten  wij, 
naar  Mochha  en  Indiëjc  gaan,  om  ons  léven  en  onze  papieren  in  zekerheid  te 
brengen.  Ons  werd  ook  veröorlofd,  eerlang  weer  naar  Sana  te  vertrekken  • 

doch  wij  moeRcn  nog  een  affeheidsgehoor  hebben,  en  tévens  den  Imam  alles5 
wat  de  Fakih  achmed  gezien  had,  vertonen ,   cn  dit  vertraagde  ons  vertrek  ee- 
nige  dagen. 

Wij  werden  den  23^  Julij  andermaal  ontboden,  en  in  dezelfde  zaal  in  den 
Buflan  el  Metwókkel  geleid,  waar  wij  de  eerffe  reis  gehoor  gehad  hadden.  Dien 

dag  egter  geichiedde  alles  in  ftilte.  De  Imam  zat  op  de  eerfte  verhévenheid , 

niet  vóór  den  troon ,   maar  aan  de  eene  zijde  in  de  zaal ,   op  eenen  europilchen 

armftoel  van  gevlogten  riet ,   die  door  een’  Indiaan  te  Sana  gemaakt  was.  Wij 
kullen  hem  naar  de  arabifche  wijze  de  hand  van  binnen  en  van  buiten ,   en  het 
kleed  op  zijne  knie.  De  Fakih  achmed  en  deszelfs  geheimfchrij  ver ,   welke  ons 
ten  gehoor  afgehaald  had ,   en  nog  6   of  7   Haven  en  bedienden  waren  er  alléén  bij 
tegenwoordig.  Van  onze  bedienden  werd  niemand  binnen  gelaten ,   wijl  de  Fakih- 
achmed  oordeelde,  dat  ik  mij  genoegzaam  in  de  arabifche  taal  zou  kunnen  uit- 

drukken. Al  hetgeen  wij  den  Imam  vertoonden,  fcheen  hem  wél  te  behagen, 

en  hij  zo 'wel  als  zijn  Raads  dienaar  déden  verfcheidene  vraagen  betreffende  den 
handel ,   de  kunffen  en  wétenfehappen  der  Europeërcn.  Hierop  werd  een  kiffje 

met  artzenijën ,   dat  de  Imam  van  een’  Engelsman  bekomen  had ,   te  voorfchijn 
gebragt.  De  heer  cramer  moeft  hiervan  de  naamen  van  elke  bijzondere  foort, 
als  méde  het  gebruik  daarvan  opgéven,  en  de  Imam  deed  er  veel  van  in  het 
arabifch  bijfchrijven. 

Ik  was  ziek  uit  het  huis  gegaan,  en  hier  werd  ik  door  het  lang ftaan zo zwak 

«iat  ik  verlof  raocR  verzoeken ,   om  uit  de  zaai  te  mogen  gaan.  Ik  vond  buiten 

de- 



de  deur  eenigen  van  de  voornaam fte  hofdienaaren ,   welken  allen  op  fteenen ,   die 

hier  en  daar  verforeid  lagen ,   in  de  fchaduw ,   bij  den  muur  zaten.  Onder  dezen 

was  ook  deNakib  (Généraal,  of  veeleer  de  Opperftaimeefter)  gheir  allóh, 

denwelken  ik  reeds  eenige  reizen  gefproken  had.  Deze  gaf  mij  aanftonds  zijne 

plaats ,   en  fleepte  zelve  fteenen  aan ,   om  voor  zig  een’  and  ren  zetel  te  maken. 

Hier  werd  ik  door  vraagen  aangaande  de  zéden  en  gewoonten  der  Europeëren
 

overladen.  Het  behaagde  den  Arabieren  onder  anderen  niet ,   dat  de  Europeërs 

gebruik  van  fterken drank  maken.  Maar,  als  ik  verzekerde,  
dat  de  dronken- 

fchap  den  Chriftenen  ook  verboden  was,  en  beftraft  wierd,  en  dat 
 ieder  ver- 

ftandig  Europeër  niet  meer  wijn  dronk ,   dan  zijne  gezondheid  vorderde  en  ver- 

oorlofde;  zo  behaagde  hun  deze  wet  béter  dan  de  hunne ,   welke  hun  ook  het 

geringfte  genot  der  fterke  dranken  ontzegt ,   daar  zij  nogthans  dezelven  in  over- 

vloed hebben,  en  dikwils  als  eene  artzenije  gebruiken  konden.  Ik  keerde  we- 

derom in  de  gehoorzaal ,   en ,   nadat  de  heer  cramer  aan  den  Imam  de  nuttigheid 

zijner  artzenijën  gezegd,  en  wij  nog  verfcheidene  vraagen  beantwoord  hadden, 

namen  wij  met  dezelfde  plegtigheden  affeheid  als  wij  gekomen  waren.  Des  na- 

middags namen  wij  affeheid  van  den  Fakfh  achmed  en  van  eenige  andere  voor- 

naame  Arabiers. 

Wij  hadden  gewigtige  réden,  om  onzen  terugweg  van  Sana  naar  Mochha 

over  Jerim  en  Taiis  te  némen;  want  deze  weg  is  niet  alleen  de  meeft gebaande, 

maar  wij  hadden  op  denzelven  ook  de  opfchriften  tc  Höddafa  en  te  Dhafar,  die 

ik  voor  hamjaarfche  houde,  kunnen  affchrijven.  Maar,  wijl  het  hoofdöogmerk 

mijner  reize  niet  was  oudheden  optefpeuren,  en  ik  ook  gemeenlijk  overblijfzels 

van  gebouwen  vond ,   die  geen  opmerking  verdienden ,   wanneer  de  Arabiers  van 

groote  puinhoopen  en  zeer  zonderlinge  opfchriften  gefproken  hadden ;   zo  wa- 

ren wij  begérig ,   onze  terugreis  over  Möfhak  en  Beit  el  fakfh  te  némen.  Op 

deze  reis  had  ik  niet  alleen  gelégenheid,  om  mijne  kaart  van  Ycmen  vollédiger 

te  maken,  maar  ook,  om  Tehama  in  een  geheel  ander  jaargetij,  naamlijk  in  de 

regenmaanden,  te  zien.  De  Fakfh.  achmed,  dien  wij  bij  die  gelégenheid  rond- 

borftig  te  kennen  gaven  ,   dat  wij  gaern  door  eenen  ons  tot  nogtoe  onbekenden 

weg  naar  Beit  el  fakfh  reizen  wilden ,   gaf  ons  niet  alleen  verlof ,   onzen  terug- 

weg naar  eigen  goedvinden  te  verkiezen  ,   maar  beloofde  ook ,   dat  de  Imam  ha- 

meden en  ézels  voor  ons  zou  doen  bezorgen. 

Den 
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Den  2   5&en  Julij  zond  de  Imam  aan  ieder  van  ons  een  arabifch  opper  •   en  on.' 

derkleed,  en  daarenboven  eenen  brief  aan  den  Döla  te  Mochha,  op  denwelken 

deze  ons  200  fpéciedaalders  als  een  gefchenk  ten  affcheid  moeft  betalen
.  Wij 

vreesden  wel,  dat  de  Imam  veelligt  denken  zou  ,   dat  wij,  gelijk  dikwijls  
de  Tur- 

ken doen,  fiegts  naar  Sana  hadden  willen  komen  om  reisgeld  te  halen,
  of  dat 

vviï  gefchenken  gegeven  hadden  om  dezelven  dubbel 
 vergoed  te  krijgen.  Maar , 

als  men  zig  herinnert ,   welke  vcrdrietlijkheden  wij  bij  onze  aankomft  
te  Mochha 

gehad  hadden ,   en  dat  wij ,   om  dezelven  byteleggen ,   50  venetiaanfche  ducaaten 

hadden  moeten  betalen ,   zo  kan  men  zig  ligt  vóórhellen ,   dat  ons  deze  affignatie 

niet  ten  éénemaale  onverfchillig  moet  geweeft  zijn.  Toen  wij  dezelve  naderhand 

den  Döla  vertoonden,  wees  hij  ons  aan  zijnen  Sara/,  eenen  Bankin,  d
ie  ons 

ook  de  geheele  fom ,   hoewel  het  hem  wat  traag  afging ,   in  verfcheidene  termij- 

nen betaalde. 

Wij  konden  nauwlijks  geloven,  dat  de  Fakth  achmed 
 in  goeden  emft  ge- 

fproken  had,  toen  hij  zeide,  dat  de  Imam  kameelen  en  ézels 
 voor  ons  zou  doen 

bezorgen.  Wü  vreesden ,   dat  het  laatfte  fchip  der  Engelfchen  eerlang  vertrek- 

ken zou.  Derhalven  verlangden  wij  onze  laftdieren  zelve
n  te  bunnen  huren , 

in  de  verbeelding,  dat  wij  alsdan  fpoediger  naar  M
ochha  zouden  kunnen  komen. 

Wij  fpraken  met  den  fchrijver  van  den  Fakih  achmed,  en  dez
e  verklaarde  de 

woorden  zijns  heeren  zó ,   dat  alleen  ons  goed  op  kollen  van  den  Imam  totMö
f- 

hak  zou  gebragt  worden.  Wij  huurden  derhalven  ézels  v
oor  ons  en  voor  onze 

bedienden:  en ,   naardien  wij  niet  verzekerd  waren,  of  wij  aanftonds  andere
  ka- 

meelen te  Möfhak  zouden  kunnen  bekomen,  zo  verdroegen  wij  ons  met  dien 

geenen,  welke  de  kameelen  verhuurde,  dat  hij  ons  reistuig  tot  Beitel
  fakih. 

moeft  brengen.  Wij  meenden  dus- den  26^  Julij  reisvaerdig  te  zijn.  Doch 

dezen  morgen  zeer  vroeg  deed  ons  de  gemelde  fchrijver  wéten,  dat  wij  boven 

de  geaccordeerde  fom,  voor  eiken  kameel  tot  Beit  el  fakih  nog  een’  halven  fpé- 

ciedaalder  moeiten  betalen ,   cn  wij  waren  ook  daarmede  te  vréde ,   om  maar  niet 

langer  opgehouden  te  worden.  Kort  daarop  kwamen  onze  ka
meelen ,   doch  zul- 

ke fiegten,  dat  wij  twijfelden,  of  zij  ons  goed  wel  tot  Beit  el
  fakih  zouden  kun- 

nen dragen :   en  de  kameeldrijvers ,   die  éven  zo  weinig  van  de  konfKnurijën  huns 

meefters  en  des  geheimlchrijvers  willen  als  wij ,   verzekei  den  ons ,   dat  zij  met 

hunne  kameelen  van  Möfhak  weer  terug  kéren  zouden.  Dus  geraakten  wij  op 

Hhh  nieuw 
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nieuw  in  verlégenheid ,   en  konden  derhalven  niet  opladen ,   voordat  wij  den 

fchrijver  en  den  kamerverhuurder  of  arabifchen  poftmeefter  gefproken  hadden. 

Maar  geen  van  beiden  was  te  vinden.  Hoe  ongaern  wij  alzo  ook  den  braven 

Fakfh  achmed  nog  verder  ongelegenheid  wilden  aandoen,  konden  wij  eg  ter  niet 

afwezen ,   hem  onze  omRandigheid  voor  oogerk  te  Rellen ;   en  bij  die  gelegenheid 

kwamen  wij  agter  den  geheimen  handel.  De  Faklh  had  zijnen  geheimfchrijver 

een’  open’  brief,  door  den  Imam  eigenhandig  boven  -   (niet  onder-)  getékend 

gegéven,  volgens  welken  ons  in  elk  ampt,  waar  wij  doortrekken  zouden,  an- 

dere kameelen ,   insgelijks  een  fchaap  (naar  de  arabifche  wijze  van  fpréken ,   een’ 

fchaapskop  ,   Ras  Gannem )   moeit  gegéven  worden  (*)•  Bovendien  had  de  fchrij- 

ver nog  eenige  gefchenken  voor  ons  en  onze  bedienden  bekomen ,   en  van  dit 

alles  had  hij  ons  niets  gezegd.  Wijl  wij  zo  veel  haalt  maakten ,   zo  had  hij  het 

waarfchijnlijk  wégens  de  déling  der  huur  voor  de  kameelen,  niet zofchielijk met 

den  eigenaar  derzelven  kunnen  ééns  worden.  Thans  egter  werd  den  lecrétaiis 

beduid,  dat  hij  ons  niet  langer  moeit  ophouden,  en  dus  bragt  hij  eindelijk  den 

gemelden  brief  des  Imams ,   als  méde  eenige  Rukken  kléding  voor  onze  bedien- 

den, welken  vrij  talrijk  waren.  De  kléderen,  die  nog  voor  ons beflemd  waren, 

beloofde  hij  binnen  een  paar  uuren  te  brengen ;   doch  wij  verzogten  flegts ,   dat 

het  ons  niet  kwalijk  mogt  genomen  worden,  dat  wij  op  ftaande  voet  vertrok- 
ken en  naar  Mochha  ijlden.  De  fclmjver  Rak  dus  waarfchijnlijk  deze  laatRe  ge- 

fchenken, welken  nog  voor  ons  gefchikt  waren,  cn  de  huur,  die  wij  voor  onze 

ézels  betaalden ,   in  zijn’  zak. 
Het  kleed ,   welk  ik  van  den  Imam  bekwam ,   was  op  dezelfde  wijze  gemaakt 

als  de  kléderen  der  voornaame  Arabieren  in  Yemen.  Hunne  wijze  van  kléding 

is  op  de  LXXI.  plaat  afgebeeld.  De  Arabiers  dragen  het  hemd  over  hunnen  wij- 

den broek  van  lijnwaat.  Zij  hebben  een  veR  met  enge  mouwen,  en  eenen 

wijden  overrok.  In  hunnen  grooten  gordel  dragen  zij  eene  Jambea ,   dat  is  een 

groot  mes.  Wijl  verfcheidene  europifche  vrienden,  welken  ik  deze  jambea 

toonde,  meenden,  dat  de  Arabiers  dit  geweer  éven  dus  gebruikten  als  de  ma- 

troozem  hunne,  melfen ,   zo  heb  ik  het  gebruik  der  jambea  méde  op  deze  plaat 

af- 

(*)  Befchrijving  van  Arabic,  XIV.  tafeL 
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afgebeeld.  Het  fnoer ,   welk  ik  op  de  jambea  gehangen  heb ,   is  geen  rozen- 

krans, waaraan  de  Mohammedaanen  bidden,  maar  waar  méde  zij  bij  lédigeuuren 

als  het  ware  wat  fpélen.  De  yemenfche  turban  is  zeer  groot,  en  hangt tufichen 

de  fchouders  af,  gelijk  in  de  befchrijving  van  Arabië,  bladz.  59,  is  aange- 

merkt. Kouffen  kent  men  hier  niet ,   maar  men  gaat  blootsvoets  in  pantoffels 

of  laerzen . 

Het  fchijnt,  dat  de  Turken  des  Imams  mildheid  beter  kennen,  en  z
e  zigook 

béter  wéten  te  nutte  te  maken,  dan  wij.  Er  komen  dikwils  bedevaartre
izigers 

van  deze  natie  van  Dsjidda  naar  Loheia  of  Hödeida ,   en  gaan  van  daar  naar  Sana, 

waar  zij  niet  alleen  zomtijds  4   of  6   maanden  ten  kofte  des  Imams  onderhouden 

worden ,   maar  ook  nog  daarenboven  eene  asfignatie  van  eene  zékere  fom ,   op 

den  Döla  in  eene  zeehaven ,   ontvangen ,   opdat  zij  weêr  terug  kunnen  ko  men.  Het 

laatfte  reisgeld  laat  men  dezen  lieden  denklijk  eerft  op  de  grenzen  betalen
,  om  ver- 

zékerd  te  zijn ,   dat  zij  niet  langer  tot  lalt  van  het  land  
zullen  zijn.  Ik  heb  zelve 

eenigen  van  deze  bédelaars  gekend.  Onder  anderen  een  gemee
nen  gricklchen 

renegaat  te  Beit  el  fakfh,  die  een’  tijd  lang  te  Sana  onderhoud  g
enoten,  en  daar- 

na eene  asfignatie  op  den  Dóla  te  Hödeida  van  10  fpéci
edaalders  ontvangen  had. 

Een  Turk,  die  te  Kahira  in  dienft  van  eenen  abd  er  rachm
an  Kichjageweeft, 

en  met  zijnen  heer  naar  Mekka  gekomen  was ,   was  naderhand  van  Dsjidda  naar 

Hödeida  en  Sana  gegaan ,   in  hoop ,   dat  de  Imam  hem  eene  aanzienlijke  bediening 

bij  het  léger  zou  géven.  Want  de  Turken  zijn  op  hunne  kunft  in  het  rijd
en  en 

in  het  voeren  van  den  krijg,  zo  verwaand,  dat  zij  menen,  dat  de  Ara
biers  in 

Yemen  zig  moeiten  gelukkig  agten,  als  zij  eenen  tuikfchen  O
fficier  bekomen 

konden.  Doch,  nadat  de  Imam  hem  eenigen  tijd  te  Sana  onderhouden  had, 

zond  hij  hem  naar  Hödeida,  en  deed' hem  aldaar  nog  eenig  reisgeld  betalen, 

waarméde  hij  naar  Bafra  ging.  Dezen  Turk  zag  ik  op  mijne  terugreis  van  In- 

dië,  in  onze  karavane  tuifchen  Diarbekr  en  Halcb.  Hij  was  met  defchépenvan 

Maskat ,   welken  jaarlijks  naar  Yemen  komen  om  koffij  te  halen ,   van  Hödeida  naar 

Bafra  vertrokken.  Hij  had  al  de  zeehavens  aan  de  zuidöoltzijdc  van  Arabi
ë  ge- 

zien, en  deze  reizen  niet  gevaarlijker  gevonden  dan  die  van  Dsjidda  
naar  Ye- 

men. Dit  heb  ik  ten  dienfte  van  toekomende  reizigers  willen  aanmerken,  die 

deze  reizen  miffehien  voor  onmogelijk  houden. 

Hhh  2 
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en  2Öften  Julij  1 763  vertrokken  wij  van  Sana  en  reisden  flegts  i\  mijl  een. 

weinig  Z.  W.  ten  W.  De  weg  was  ten  declc  liegt  en  de  bergen  in  deze 

ftreek  geheel  kaal.  De  dorpen ,   welken  wij  op  dezen  weg  zagen ,   waren  :   As- 

fur  op  eenen  berg  van  dien  naam.  Verder  Ochtêna ,   El  mijfakit ,   en  Mund.  Ons 

nagtléger  hadden  wij  in  een  dorp  M'óttene. 
Den  27ften  hadden  wij  den  allerflegtiïen  weg,  dien  ik  in  geheel  Vemen  aange- 

troffen heb.  Hij  liep  altemaal  over  rotsagtige  bergen  en  was  miffehien  in  geen 
100  jaaren  verbéterd.  Aan  dezen  weg  is  een  gering  dorp  Jafil.  Het  dorp  Bodn , 

omtrent  eene  mijl  van  Möttene ,   is  niét  veel  béter ,   doch  er  is  aldaar  eene  kleine 

limfera  geheel  van  gehouwen’  fteen ,   en  bij  dezelve  word  des  vrijdags  markt  ge- 
houden. Bij  dit  dorp  vliet  een  kleine  ftroom  naar  het  ooften ,   die  zig  egter  eer- 

lang daarna  weer  wend,  fteeds  grooter  word,  en  eindlijk  den  naam  van  Sehun 

verkrijgt.  Van  Boan  tot  Sük  el  chamis  is  omtrent  1»  mijl,  en  das  heeft  men  van 

Möttene  tot  hiertoe  2*  mijl  omtrent  Z.  W.  ten  W.  Deze  weg  gaat  meeften- 

deels  langs  kaale  bergen.  Aan  de  noordzijde  deszelven  zijn  diepe  dalen  en  ver- 

scheidene dorpen ,   doch  ik  vernam  flegts  van  één  den  naam ,   naamlijk  Kamslan. 
Te  Sük  el  chamis  word  des  donderdags  markt  gehouden.  Men  vind  er  eene- 

groote  karwanferoj ,   en  bij  het  dorp  een’  madsjil  (kleinen  waterbak  voor  reizi- 
gers), die  de  eerfte  was,  welken  ik  op  deze  reis  gezien  heb.  Dit  dorp  behoort 

onder  liet  ampt  Heime ,   welk  van  hier  naar ’t  noordwclien  ligt.  Het  ampt  Belldd, 
dm  ligt  hier  nabij  naar  het  zuidöoften. 

Op  onze  dagreis  van  den  2   8ften  Julij  gingen  wij  zeer  fterk  bergaf.  De  bergen  in- 
deze  ftreek  waren  een  weinig  groen,  en  ons  kwamen  kameelen  tégen  met  zeer 
flegt  bi andhout  beladen,  dat  naar  Sand  moeff  gebragt  worden.  Wij  gingen  eg- 

ter dezen  dag  niet  verder,  dan  van  het  dorp  Chamis  1 1   mijl  tot  Möfhdk.  Aam 

dezen  weg  zagen  wij  niet  meer  dan  dén  dorp,  Hadein ,   en  bij  hetzelve  een’  mads- 
jik  Des  namiddags  om  1   uur  kwam  een  groot  heir  fpringhaanen ,   doch  zij  wer- 

den wel  dra  weer  verjaagd  door  een  zwaar  donder -en  régenweeder,  welk  tot  ia 
4en  nagt  duurde. 

Mof- 
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Möfhak  is  eene  kleine  Rad  boven  op  eenen  Reilen  berg.  Benéden  aan  den- 

zelven  zijn  ook  cenige  huizen ,   waar  de  reizigers  plegen  intekéren.  Hier  vond  ik 

de  poolshoogte  I5°'  ()' ■   1°  de  Rad  is  eenDöla,  welke  de  inkomRen  van  ditampt 
aan  eenen  van  des  Imams  zoonen  verrekent,  maar  de  bezetting  en  de  regtsplé- 

ging  behoort  aan  den  Imam.  Wij  zonden  de  bedienden  van  den  Dóla  en  den 

Kadi  te  Tdas,  welken  nog  Reeds  bij  ons  waren,  met  den  brief  des  Imams  aan 

den  Dola  alhier ,   en  hierop  werden  niet  alleen  de  nodige  kameelen  tot  onze  vol- 

gende reis  tot  Beit  el  fakihin  gereedheid  gehouden ,   maar  al  onze  bedienden  wer- 

den ook  met  een  klein  middagmaal  onthaald;  wij  kregen  voeder  voor  onze  ézels, 
een  fchaap  voor  den  avondmaaltijd,  en  zelfs  werd  onze  herberg  betaald. 

Den  2$iften  Ju] ij  gingen  wij  van  Möfhék  omtrent  Z.  W.  ten  W.  2|  mijl  tot 
Sehdn.  De  weg  loopt  dan  om  de  bergen ,   dan  over  dezelven  heen ,   den  meeflen 

tijd  egter  bergaf,  en  is  zo  liegt,  dat  wij  op  onze  ézels  5   uuren,  doch  onze  ka- 

meelen bijna  8   uuren  op  denzeiven  toebragten.  Digt  bij  Möfhak  is  een  dorp 

Dsjürdni ,   en  niet  ver  van  Sehdn ,   twee  dorpen ,   John  en  Mangala.  Van  Möf- 

hdk  tot  Sehan  ziet  men  6   groote  bakken  aan  de  bergen,  waarin  het  régenwater 

vergaderd  word  om  te  drinken ,   en  dit  is  op  zékere  tijden  des  jaars  zeer  flegt. 

Waarfchijnlijk  dewijl  deze  bakken  zelden  fchoon  gemaakt,  en  nooit  toegedekt 

worden.  De  Arabiers  zijn  van  gedagten,  dat  men  voornaamlijk  in  deze  Rreek 

den  zenuwworm  (vena  medmenfii)  te  vrézen  hebbe  (*).  Des  namiddags  hadden' 
wij  een  zeer  zwaar  donder weeder,  régen  en  grooten  hagel. 

Dezen  dag  zagen  wij  eene  zwervende  familie ,   en  wel  de  eerfte  van  dien  aart,, 

welke  ik  in  Yemen  gezien  heb..  Deze  lieden  hadden  geen  tent  ,   maar  lagen  on- 

der eenen  boom.  Zij  hadden  ézels,  honden,  fchaapen  en  hoenders  bij  zig.  Ik 
vergat,  naar  den  bijzonderen  naam  van  dit  huisgezin  te  vernémen,  doch  hunne: 

handtéring  komt  ten  volle  met  die  der  heidens  (landlopers)  overëen ;   want  zij  lig- 
gen niet  lang  aan  eenen  oord  Ril ,   maar  gaan  van  dorp  tot  dorp ,   bédelen  en  Ré- 

ien, en  de  arme  boeren  géven  hun  gaern  iets,  op  dat  zij  er  flegts  lpoedig  van 
uit  hunne  nabuurlchap  bevrijd  worden.  Een  jong  meisje  kwam  metongedektem 

aangezigte  naar  ons  toe ,   en  vraagde  aa’raoeflen.. 

Den. 

(*)  Befcbrijting  van  Arabië,  bladz..  126 
Hhh  3 
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Den  3oftcn  Julij  gingen  wij  van  Sehan ,   en  hadden  aan  de  regte  zijde  van  den 

weg  nog  geftadig  het  gebied  van  Möfhak ,   of  het  ampt  Heime ;   doch,  aan  de 

noordwellzijde  van  denzelven ,   den  berg  en  het  gebied  Harras.  De  weg  js  in 

het  eerft  zeer  flegt,  maar  naderhand  tamelijk  gebaand,  en  loopt  zeer  krom  om 

de  bergen  heen ,   omtrent  naar  het  Z.  W.  ten  Z.  of  Z.  Z,  W.  Digt  bij  Sehan 

is  een  klein  dorp  Halefi  op  den  berg  Harras.  Een  uur  daarna  kwamen  wij  aan 

eene  plaats,  waar  de  weg  zo  fmal  is ,   dat  niet  meer  dan  één  beladen  kameel  té- 

vens denzelven  pa  fleren  kan.  Aan  beide  zijden  van  den  weg  zijn  fteiie  rotzen , 

en  het  geweld  des  waters  van  den  régen,  den  vorigen  dag  gevallen,  had  juift  in 

dezen  engen  dooitogt  eene  diepte  van  7   of  8   voet,  en  dus  denzelven  voor  ka- 

meelcn  en  ézels  ten  éénemaale  onbruikbaar  gemaakt.  Al  de  Arabiers  in  ons  ge- 

zelfchap  verloren  de  hoop ,   dat  wij  op  dezen  weg  verder  zouden  kunnen  voort- 

komen :   en ,   wijl  er  in  in  ’t  geheel  geen  andere  weg  daar  omtrent  was ,   zo  was 
reeds  het  befluit  der  meelten,  dat  wij  naar  Sand  terug,  en  van  daarover  Damar 

en  Taas  moeiten  gaan.  Edoch ,   alzo  wij  geen  lult  hadden  om  zulk  een’  grooten 

omweg  te  némen,  en  de  tijd  het  ons  ook  niet  toeliet,  belloten  wij,  het  gat  toe- 

tedammen.  Den  Arabieren  kwam  dit  befluit  in  het  eerll  zonderling  voor,  wijl 

zij  geloofden ,   dat  ten  minlten  een  arbeid  van  2   dagen  daartoe  verëifcht  zou  wor- 

den. Maar  als  wij  egter  begonnen,  en  niet  wilden  ophouden  Iteenen  aantehalen, 

lieten  ook  verfcheiden’  van  hun ,   deels  door  goede  woorden  deels  door  kleine 
beloften,  zig  bewégen,om  ons  te  helpen,  en  wij  bragten  het  eindelijk,  naeenen 

zwaaren  arbeid,  in  2 \   uur  zo  ver,  dat  onze  katneelen  en  ézels  er  door  konden. 

Al  de  Arabiers ,   die  bij  ons  waren ,   geloofden ,   dat,  indien  de  grootlte  Döla  in 

Yemen  met  al  zijne  lieden  hier  gekomen  ware ,   hij  liever  naar  Sand  teruggekeerd 

zou  zijn  dan  dat  hij  zulk  eenen  arbeid  zou  ondernomen  hebben. 

Niet  ver  van  hier  is  eene  koffijhut  Edddra ,   en  in  de  nabuurfchap  een  koffij- 

plantagie,  de  eerlte,  welke  ik  zédert  den  29^  Maart  zag.  Wij  overnagttenin 

een  flegt  dorp  Samfür.  De  wanden  der  huizen  zijn  hier,  éven  als  in  de  andere 

flegte  bergiigtige  llrcekcn ,   van  op  malkanderen  geftapelde  Iteenen,  en  de  daken 

zijn  van  riet ,   dus  niet  plat ,   maar  van  de  gedaante  der  curopilche  huizen.  Hier 

zagen  wij  weêr  bedlléden  ( 'Serirs ) ,   zo  als  in  Tehdma.  Dit  dorp  ligt  omtrent 
24  mijl  van  Sefotn.  De  kleine  vloed,  dien  wij  bij  Boan  gezien  hadden,  word 

hier  Wadi  Sehan  genoemd ,   en  was  zo  Iterk,  dat  wij  hem  nauwlijks  met  ézels 

pas- 
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pasféren  konden.  Zijn  bed  is  hier  ook  nog  tuflehen  rotzen ,   doch  tamelijk  breed. 

In  onze  herberg  te  Samfür  verloor  ik  mijn  compas.  Ik  kon  derhalven  de  lig- 

ging der  plaatzen  van  hier  tot  Beit  el  faki'h  nog  minder  met  zekerheid  bepalen , 
dan  op  den  krommen  weg  van  Sana  tot  hier.  Naar  mijn  gedagt  reisden  wij  den 

3 1   ften  Julij  W.  Z.  W.  De  weg  van  Samfür  tot  aan  eene  koffijhut  Kdba  is  om- 

trent maar  §   mijl,  doch  in  dezen  tijd  des  jaars  zeer  flegt ;   want  wij  moeften  op 

dezen  kleinen  afftand  den  vloed  Sehan  n   of  12  maal  palieren ,   wijl  hij  zeer  dik- 

wils  draait ,   en  in  die  fireeken ,   waar  de  ftroom  zijnen  feheut  tégen  fteile  rot- 

zen neemt,  zeer  diep  en  fnelvlietend  is.  In  deze  ftreek  was  de  gemeene  weg 
niet  zeer  veilig,  en  wij  moeften  derhalven  bij  onze  bagagie  blijven.  De  weg  van 

Sana  naar  Loheia  fcheid  zig  hier  af  van  dien  naar  Beit  el  faki'h,  en  de  vloed  loopt 
noordwaard.  Van  Kaba  tot  Fïl  is  omtrent  i|  mijl.  Aan  dezen  weg  zagen  wij 

veele  balzemboomen  (Abufchdin) ,   die  in ’t  wild  groeijen ,   doordien  de  tegen- 
woordige bewoners  van  Yemen  het  nut  derzelven  niet  kennen. 

In  de  herberg  Fil  troffen  wij  veele  pelgrims  aan ,   welken  van  Mekka  kwa- 

men, insgelijks  eenen  Arabier  uit  Doctn,  eeneftad,  die,  naar  men  zegt,  25- 

dagreizen  ten  ooften  van  Sana,  en  11  dagreizen  van  Kefclnnligt,  endusuitcene 

landftreek,  die  den  Europeëren  geheel  onbekend  is.  Het  fpeet  mij,  datikflegts 

zulken  korten  tijd  in  het  gezelfchap  dezes  Arabiers  zijn  kon ,   als  ook  dat  zijne 

fpraak  mij  zo  onbekend  was.  Hij  fcheen  niet  alleen  zijn  vaderland,  Hadramaut,, 

maar  ook  ver  afgelegene  landen,  bijvoorb.  Habbefch ,   uit  welk  land  hij  thans 

kwam,  wél  te  kennen.  Van  de  koffijhut  Fil  tot  Hadsjir  is  f   mijl.  De  vloed 

loopt  ten  deele  door  een  groen  dal  Seir,  in  welk  het  water,  na  een’  fterken  ré- 

gen, van  de  omheen  liggende  bergen  neêrftort,  en  zig  in  Wadi  Sehan  ontlaft. 

Hadsjïr  ligt  op  een’  berg  in  het  ampt  Dsjêbt.  Hier  is  cene  tamelijk  goede  fim- 
ferii  en  eene  kleine  moské,  insgelijks  vind  men  er  verfcheidene  waterhouders , 

waarin  regenwater  vergaderd  word ,   naamlijk  een’  om  te  drinken  voor  de  men- 

fchen ,   een’  anderen  voor  het  vee ,   en  een’  derden  om  zig  daarin  te  wallenen 
en  te  baden.  In  deze  ftreek  is  alles  groen  bewallen ,   en  boven  op  de  bergen 

ziet  men  hier  en  daar  groote  dorpen.  Samfür  ligt  dus,  volgens  het  voorgaande , 

omtrent  mijl  van  Hadsjir. 

Den  iftür’  Auguftus  1763  kwamen  wij,  niet  ver  van  Hadsjir,  bij  eene  tame- 
lijk groote  welle,  welke  eene  kleine  beek  maakt,  die  egter  omtrent  200  dub- 

belde.- 
/ 
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belde  fchréden  vandaar  midden  in  den  weg  onder  den  grond  loopt  (*).  Een 

weinig  verder  benédenwaard  kwam  de  beek  weer  grooter  te  voorf
chijn.  Kort 

daarop  werd  hij  door  een’  grooten  fteen  gedeeld,  en  zettede 
 aan  de  ééne  zijde 

zijnen  loop  voort,  doch  aan  de  andere  zijde  werd  hij  eerlang
  weer  door  het  zand 

verflonden.  Dc  eeiile  tak  verdween  naderhand  wel  niet  geheellijk ,   zo  ver  wij 

hem  gezien  hebben.  Hij  was  egter  dikwils  zo  klein ,   dat  er  geen  twijfel  aan  is , 

of  er  moeft  aldaar  een  gedeelte  van  den  vloed  onder  den  grond
  weglopen;  en 

miflehien  zouden  wij  hem  op  die  plaatzen  in  ’t  gehe
el  niet  gezien  hebben,  in- 

dien wii  voor  den  regentijd  in  deze  ftreek  gekomen  waren.  Nadat  deze
  beek , 

welke  men  Kuldbe  noemde,  eindelijk  uit  de  bergen  geraakt  is,  word  zij  in  Te- 

hama  op  de  omliggende  velden  verdeeld,  en  weer  geheellijk  verflonden.  Zij 

bereikt  dus  den  arabifchen  zeeboezem  niet,  hoewel  de  me  ktékens  aan  de
rotzen 

doen  zien ,   dat  zij  in  deze  ftreek  na  eenen  langdurenden  régen  zeer  fterk  waft. 

De  weg  gaat  van  Hadsjir  geftadig  bergaf  ij  mijl  naar  ’t  W.  Z.  W.  to
t  bij  eene 

koffijhut  Abu  Kirfch.  Verders  i|  mijl  nog  zeer  veel  bergaf,  en  dikwi
ls  door 

Wadi  Kulabe  tot  aan  de  grenzen  van  Tehama;  men  ziet  egter  weftwaard 

nog  hier  en  daar  een’  enkelden  kleinen  berg.  Een  weinig  van  den  weg  af  zijn 

verfcheidene  dorpen,  als  Home  Je,  Bellcibele,  en  anderen  meer.  De  gantfc
he 

ftreek  was  met  durra  bebouwd ,   (de  zogenaamde  afrikafche  gierft) ,   waarvan 

de  gemeene  Arabier  in  Vemen  zijn  brood  bakt.  In  de  bergagtige  ftreek  maken 

de  boeren  zig  zitplaatzen  in  de  boomen,  om  hunne  velden  te  bewaken.  In  Te- 

hama, en  bijzonder  in  deze  ftreek,  hadden  zij  hunne  poften  op  vier  hooge  paa- 

ien ,   op  dewelken  een  dak  was  (f). 

Van  de  hier  voor  gemelde  plaats  bij  het  begin  van  Tehama  trokken  wij  naar 

’t  Z.  Z.  W.  of  Z.  W.  ten  Z.  ij  mijl  tot  bij  eene  koffijhut  Andsjor,  nadat  wij 

kort  te  voren  Wadi  Rêma  gepafleerd  waren.  Deze  wadi  verëenigt  zig ,   na  ee- 

nen langdurenden  régen ,   met  Wadi  Hannafch ,   en  beiden  ftorten  onder  den  ge- 

meenfchaplijken  naam  van  Wadi  AbaJJl  in  den  arabifchen  zeeboezem.  In  de  ftreek 

van  Andsjor  beftaan  de  bergen  uit  éven  zulke  vijfhoekige  fteenen,  als  ik  den 

(*)  MiChaclis  94fte  vraag,  tl.  158. 

(f)  Befchrijving  van  Arabië,  plaat  XV ,   figuwF.. 
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jpden  Maart  te  Kachtne,  en  den  2iden  Maart  op  het  koffijgebergte  bij  Hadie 

gezien  had.  Verfcheiden’  van  deze  fteenen ,   die  met  den  tijd  van  de  rots  afge- 

fcheiden  waren ,   waren  van  de  fteile  bergen  afgerold,  en  lagen  benéden  aan  de- 

zelven.  Van  Andsjór  tot  aan  het  dorp  Möttahen  hadden  wij  nog  i   mijl.  Tus- 

fchen  deze  beide  plaatzcn  zagen  wij  eene  kleine  wadi ,   die  egter  eerlang  te  niet 

loopt,  en  dus  de  zee  niet  bereikt.  Wij  lieten  eenigen  van  onze  bedienden
  met 

onze  bagagie  te  Möttahen,  en  réden  op  friffche  ézels ,   die  wij  hier  huurden, 

dien  avond  nog  2 1   mijl  tot  Beit  el  fakih.  Wij  hadden  dezen  dag  
alzo  7i  mijl  af- 

gelegd. Tuflchen  Möttahen  en  Beit  el  fakih  liggen  de  dorpen  Kitf ,   Dsjürb , 

Jbubertên  en  Rachten ,   insgelijks  is  hier  Wadi  Hanafch,  Alzo  het  grootfte  ge- 

deelte van  Beit  el  fakih  eerft  den  I7den  April  door  den  brand  vernield  was,  dag- 

ten  wij  hier  nog  een’  woeften  oord  te  vinden.  Doch  de  meefte  huizen ,   of  lie- 

ver hutten,  waren  reeds  weer  opgebouwd,  egter  bouwde  men  bij  deze  gelegen- 

heid vecle  huizen  van  fteen ,   om  voor  brand  veilig  te  zijn. 

Onze  kameelen  kwamen  den  2   den  Auguftus  des  voormiddags  te  Beit  el  fakih 

aan.  Wij  lieten  den  Dóla  van  onze  aankom  ft  kennis  géven ,   en  tévens  verzoe- 

ken ,   dat  de  kameelen  tot  onze  verdere  reis  mogten  in  gereedheid  gehouden 

worden.  Onze  arabifche  bedienden  wilden  ook  lévensmiddelen  begéren,  o
m  ten 

kofte  des  Imams,  of  veeleer  der  inwoneren  alhier,  ruim  te  léven,  en  te  tonen, 

met  welke  eerbewijzen  wij  van  Sana  terug  kwamen,  Dewijl  men  ons  egter  van 

te  voren  in  deze  ftad  zo  veel  réden  van  vergenoegd  te  zijn  gegeven  had ,   wilden 

wij  hun  niet  toeftaan,  iets  meer  dan  flegts  een  ichaap  te  eifchen. 

Den  weg  van  Beit  el  fakih  tot  Mochha  had  ik  reeds  gezien,  en  eene  reiskaart 

daarvan  ontworpen.  Naardien  dus  de  groote  hitte  inTehamaons,  daar  wij 

éven  uit  de  bergagtige  ftreeken  kwamen,  zeer  gevoelig  was,  zo  reisden  wij  des 

nagts,  en  ruftten  des  dags.  In  den  nagt  tuflchen  den  2den  en  3   Jen  Auguftus 

troffen  wij  op  den  weg  van  Beit  el  fakih  naar  Zcbid  twee  lieden  aan  met  6 

ézels,  die  gedeeltelijk  met  geld  beladen  waren,  welk  de  kooplieden  te  Beit  el 

fakih  voor  koffij  uit  Egipte  en  Turkije  ontvangen  hadden,  en  voor  indifche 

waaren  weer  van  Mochha  buitcn’s  lands  verzenden  wilden.  Dit  kan  tot  een  be- 

wijs dienen ,   dat  men  in  deze  ftreck  niet  veel  van  rovers  te  dugten  heeft. 

Den  3den  Auguftus  moeft  de  Döla  te  Zebid  ons  lévensmiddelen  zenden,  en 

kameelen  doen  géven  tot  onze  verd’re  reis  tot  Mochha.  Wij  dagten,  in  dit 
Iii  jaar- 
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jaargetij ,   reeds  veel  water  in  Wadi  Zebid  aantetrefFen.  Het  bedde  van  dien 

vloed  was  egter  bij  de  Rad  nog  geheel  droog:  doch  men  had  aan  de  zuidzijde  des- 

zelven  op  eenige  met  hooge  dammen  omringde  velden ,   water  geleid ,   en  aldaar 

Rond  het  eenige  voeten  hoog.  Men  laat  dus  waarfchijnlijk  geen  water  in  Wadi 

Zebid ,   voor  dat  de  omliggende  velden  genoegzaam  bewaterd  zijn.  De  gemelde 

dammen  om  de  velden  worden  op  eene  bijzondere  wijze  gemaakt.  Nadat  het 

land  wél  omgeploegd ,   en  los  is ,   fpannen  de  Arabiers  twee  oliën  voor  eene 

breede  plank  met  drie  touwen  of  ijzeren  kétens:  en  als  deze  plank  zo  lang  in  de 

loffe  aarde  omgelieept  is ,   dat  zij  daarmede  aangevuld  is ,   zo  brengen  zijze  naar 

den  gemelden  dam,  gelijk  bij  A.  op  de  15de  tafel  bij  de  befchrijving  van  Arabië 

afgebeeid  is.  \trij  kwamen  ccrR  te  middennagt  te  Scherdsje ,   en ,   nadat  wij  hier 
een  paar  uuren  uitgcruR  hadden ,   vervolgden  wij  onze  reis  nog  tot  Maufchij. 

Den  4den  Aug.  reisden  wij  met  zonneöndergang  van  hier,  en  kwamen  den  5^1 

des  morgens  te  9   uuren ,   geheel  vermoeid  van  de  reis ,   wéér  te  Mochha  aan. 

Wrj  hadden  zo  veel  Ipoed  gemaakt,  om  van  Sana  hier  terug  te  komen,  uit 

vrees ,   dat  het  fchip ,   met  hetwelk  wij  Raat  maakten  te  reizen ,   voor  onze  aan- 

komfl  onder  zeil  zou  gaan.  Doch  dit  kon  niet  zo  fpoedig  klaar  raken,  als  wij 

gedagt  hadden.  Wij  kwamen  dus  nog  veel  te  vroeg  in  dezen  heeten  oord.  Ik 

werd  reeds  den  8ften  zeer  ziek;  eenige  dagen  daarna  de  fchilder  baurenfexnd; 

vervolgens  de  heer  cramer  ,   en  eindelijk  ook  onze  europifche  bediende.  Wij 
troffen  bier  tot  ons  geluk  onzen  vriend ,   den  heer  fr.  scot  nog  aan.  Door 
hem  kregen  wij  allerhande  europifche  ververfchingen,  die  ons,  in  onze  omftan- 

digheden ,   dienRiger  waren  dan  de  beRe  artzcnijën ,   indien  wij  naar  de  arabifche 

wijze  hadden  moeten  léven. 

De  Rad  Mochha  ligt  op  130.  19'.  poolshoogte,  in  eene  Rreek,  die,  wégens 
gebrek  aan  régen ,   zeer  dor  en  onvrugtbaar  is.  Zij  is  met  eenen  muur  om- 

ringd; daarenboven  vind  men  tuflehen  Mochha  en  de  bron  Beleile ,   aan  den  weg 

naar  Mufa,  nog  eenige  torens,  welken  men  hier  kalleden  noemt,  en  twee  zul- 

ke kaReelen  met  eenige  Rukken  kanon  voorzien,  aan  beide  zijden  der  haven. 

Dat  aan  de  noordzijde  is,  naar  eenen  mohammedaanfehen  heilig,  Kalld  Tcidr  ge- 

noemd ,   welke  digt  daarbij  begraven  is,  en  dit  is  het  grootfte.  Het  andere  is 

flegts  klein ,   en  word,  wijl  een  zékere  abd  urrbb ,   een  zoon  des  Schechs  schü- 

mxi,  bij ’t  zelve  begraven  ligt,  Kalld  Abd  nrrdb  genoemd.  De  huizen ,   bin- nen 
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nen  den  ftadsmuur  bevat ,   zijn  ten  deele  van  fteenen ,   en  zommigen  derzelven 

zeer  wél  gebouwd?  naamlijk  in  denzelfden  fmaak,  als  dat  te  Bir  el  affab,  welk 

op  de  LXVIII.  plaat  afgebecld  is.  Egter  zijn  ook  veele  huizen ,   zo  binnen 

als  buiten  de  Bad,  niet  béter  dan  de  gemeene  hutten  in  Tehama,  waar- 

van men  eene  afbeelding  op  de  ifle  plaat  in  de  befchrijving  van  Arabië  vind. 

Buiten  de  ftad  zijn  veele  dadelboomen,  en  tuffehen  dezelven  veele  fraije  tui- 

nen. Ik  heb  van  de  ftad  Mochha  en  de  omliggende  oorden  eene  kaart  op 

de  LXXIL  tafel  ontworpen.  Men  moet  egter  daarbij  aanmerken,  dat  ik 

niet  anders  daarvan  gemeten  heb,  dan  den  omtrek  van  den  ftadsmuur,  wel- 

ke bij  A.  volgens  de  fchaal  op  de  grondtékening  der  ftad  Kahira  getekend  is. 
De  haven  en  de  aangemerkte  diepte  des  waters  heb  ik  uit  de  kaart  van  ee- 

nen  Engelsman  genomen.  Op  de  grondtékening  beduid.  i)Bdb  el  Amtidi.  2) 

Bdb  Schadeli.  3)  Bah  Sogair.  4)  Bdb  Sandel  5)  Bdb  Sahhel.  6)  Woning 

van  den  Döla.  7)  Begraafplaats  der  Europecrcn ,   op  welke  de  heer  van  haven 

begraven  ligt.  8)  Torens,  of  kleine  kafteelen  aan  den  weg  naarMufa.  9)  Weg 

naar  Beit  el  faki'h. 
Wijl  ik  te  Mochha  meer  het  gezelfchap  der  Engelfchcn  dan  der  Arabieren 

zogt,  zo  heb  ik  niet  zeer  nauwkeurig  naar  den  ouderdom  dezer  ftad  onderzoek 

kunnen  doen.  OndertufTchen  is  het  zéker ,   dat  Mochha  eene  der  laatcre  ftéden 

in  Tehama,  en  wel  niet  boven  de  400  jaaren  cud  is.  Omtrent  dien  tijd  heeft , 

naar  men  zegt,  een  vermaarde  kluizenaar,  Schech  schüdeli,  welke  in  het  ge- 

meen voor  den  ftigter  dezer  ftad  gehouden  word ,   geleefd.  Deze  Schech  ver- 

wierf door  zijne  eenzaame  en  deugdzaame  levenswijze  zulk  een’  grooten  naam , 
dat  men  uit  ver  afgelegene  oorden  tot  hem  kwam,  om  zijne  léringen  te  horen. 

Men  heeft  mij  van  hem  het  volgende  verhaald.  Een  fchip  ,   dat  uit  Indië  geko- 

men en  naar  Dsjidda  beftemd  was,  wierp  op  zékeren  tijd  in  dezen  oord  het  an- 

ker :   en  als  de  lieden  van  het  fchip  in  deze  woefte  plaats  eene  kleine  hut  zagen , 

zo  dreef  hen  de  nieuwsgierigheid  om  aan  land  te  gaan.  De  Schech  ontvong  zij- 

ne gaften  op  het  allervriendlijkfte ,   en  onthaaldze  met  koffij ,   eenen  drank  dien 

hij  zeer  beminde,  en  veele  voortreflijke  deugden  toefchreef.  De  Indiaanen , 

welken  de  koffij  nog  geheel  onbekend  was,  hielden  dezen  warmen  drank  voor 

eene  artzenij.  Zij  verbeeldden,  zig  dat  de  koopman  op  hun  fchip,  diejuiftzick- 

] ijk  was ,   miffehien  daardoor  zou  kunnen  genézen  worden ,   en  de  Schech  ver. 

Iii  2   zéker. 

1 
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zékerde ,   dat  de  zieke  door  hulp  van  zijn  gebed ,   en  door  het  gebruik  van  dien 

drank  niet  alleen  weer  gezond  worden,  maar  dat  hij  hem  ook  cen’grooten  winft 

bezorgen  zou ,   indien  hij  zijne  waaren  aan  land  brengen  wilde.  Hij  voorzeide 

tévens ,   dat  op  deze  plaats  te  eenigen  tijde  eene  vermaarde  koopftad  zijn  zou , 

en  dat  de  Indiiianen  in  ’t  toekomende  een  groot  gedeelte  hunner  waaren  hier 

zouden  verkopen.  Deze  gezegden  kwamen  den  koopman  zo  zonderling  voor , 

dat  hij  lult  kreeg ,   zig  den  volgenden  dag  aan  land  te  brengen ,   om  dien  zonder- 

lingen man  zelve  te  zien  en  te  fpréken.  Nu  zou  ook  op  dien  zelfden  dag  eene 

groote  ménigte  Arabiers  dezen  kluizenaar  komen  bezoeken ,   om  zijne  prediking 

te  horen.  De  koopman  dronk  koffij,  dien  de  Schech  schüdeli  voor  hem  klaar- 

gemaakt had ,   en  bevond  zig  béter.  Onder*  de  Arabiers ,   die  den  Schech  bezog- 
ten,  waren  vcele  kooplieden,  en  dezen  kogten  de  geheele lading.  De  koop- 

man keerde  dus  ten  volle  vergenoegd  naar  Indië  terug,  en  de  groote  heiligheid 

van  den  Schech  werd  onder  zijne  landslieden  ftccds  meer  en  meer  bekend.  Bij 

de  kleine  hut  van  scuaDELi  werden  meer  anderen  gebouwd.  Het  getal  der 

fchépen ,   welken  hier  kwamen  aanleggen ,   groeide  aan  met  het  aantal  der  koop- 

lieden, die  te  land  herwaard  kwamen:  en  op  die  wijze  was  er  eerft  een  dorp, 

en  vervolgens  de  koopftad  Mochha  te  voorfchijn  gekomen.  Boven  het  graf  van 

Schech  schüdeli  ,   welk  thans  buiten  de  Rad  ligt ,   is  eene  groote  moské ,   dienaar 

hem  genoemd  word.  Dc  bron ,   welker  water  al  de  gemeene  lieden  te  Mochha 

drinken,  omdat  zij  geen  geld  hebben  om  béter  water  te  kopen,  heet  Schadeii. 

Eene  ftadspoort  word  naar  hem  genoemd.  Zijne  nakomelingen  worden  thans 

nog  zijnenhalve  geëerd ,   en  Schechs  genoemd.  De  gemeene  man  te  Mochha 

zweert  dagelijks  bij  zijnen  naam :   Kortom  de  naam  schêIdeli  zal  niet  vergeten 

v/orden,  zo  lang  Mochha  in  wezen  is.  Een  koopman  uit  Mekka,  met  welken 

ik  te  Bombay  veel  omgang  had,  maakte  eene  aanmerking  over  deze  foort  van 

heiligen,  die  ik  van  eenen  Mohammedaan  niet  zou  verwagt  hebben.  Het  gemeen 

volk,  zeide  hij,  wil  altijd  iets  zinlijks  hebben,  welk  het  eerbiedigt,  en  daar  het 

ontzag  voor  heeft.  Zo  word  bij  voorbeeld  te  Mekka  en  te  Medina  alles  bij  den 

naam  mohómmed  bezworen,  in  plaats  dat  men  aan  god  denken  zou.  Te  Moch- 

ha geloof  ik  iemand  die  bij  den  naam  gods  iets  beveftigt,  niet;  maar  ik  kan  mij 

vaftlijk  verlaten  op  hem,  die  bij  den  naam  schüdeli  zweert,  wiens  moské  en 

begraafplaats  hij  vóór  zig  ziet.  Ik  zelve  bemerkte,  dat  de  gemeene  man  te 

Dsjidda 
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Dsjidda  alles  bij  den  naam  mohhmmed  ,   te  Mochha  bij  den  naam  schéideli, 

te  Meched  Ali  bij  den  naam  ali  ,   en  te  Meched  Hoffein  bij  den  naam  hossein 

bezweert. 

Schüdelï  is  niet  flegts  de  patroon  der  ftad  Mochha ,   hij  is  ook  de  patroon 

van  al  de  mohammedaan fchc  koffijwaerden,  die  van  de  feéte  Sünni  zijn,  en  men 

zegt ,   dat  dezen  hem  alle  morgen  in  hun  Fatha  (gebed)  vermelden.  Zij  roepen, 

hem  geenzins  aan,  maar  danken  god,  dat  hij  den  menfchlijkengeflagte  door  den 

Schech  scuaDELi  het  gebruik  der  koffij  geleerd  heeft ,   en  bidden  hem ,   dat  hij 

sCHÉiDELi  en  zijnen  nakomelingen  genade  bewijzen  wille  (*). 

Mochha  is  de  laatfle  ftad  in  Yemen  over  dewelke  de  Turken  hunne  opper- 

heerfchappij  gehandhaafd  hebben ,   ctl  de  Arabier»  hebben  dezelve  niet  heroverd , 

naar  men  zegt,  maar  gekogt.  Naderhand  was  zij  beftendig  onder  de  heerfchappij 

der  Imams.  Een  Döla ,   die  zig  in  dit  ampt  groote  fchatten  verzameld  had ,   deed 

de  ftad  met  eene  gragt  omgéven,  die  zédert  weer  toegedempt  is;  hij  
deed  de 

ftad  ook  verder  verfterken,  en  gaf  blijken,  dat  hij  luft  had,  zig  onafhanglijk  te 

maken,  doch  werd  in  de  gevangnis  geworpen.  Zédert  dien  tijd  blijft  een  
Döla 

zelden  langer  dan  twee  of  drie  jaaren  in  dit  voordéiig  ampt.  Hij  isverpligt, 

alle  jaaren,  aanftonds  na  den  Maufim ,   rekening  te  doen,  en  dan  aftewagten, 

of  hij  nog  een  jaar  in  zijne  bediening  beveiligd ,   dan  of  hij  aanftonds  naar  Sana 

terug  ontboden  word  (f).  Anders  heb  ik  niets  van  de  gefchiednis  der  ftad 

Moch- 

(*)  Te  Bafra  en  Bagdad,  en  waarfchijnlijk  in  al  de  Béden  der  Sunniten,  éren  al
le  handwerkers 

hunnen  bijzonderen  heilig.  Bij  voorb.  salmanpSk,  die  men  zegt  een  vriend  van  moh
ummed 

en  zijn  baardfeheerder  geweeft  te  zijn,  (Algemeene  hédend.  hiftorie,  I   deel  5   70  is  de  patroon 

der  baard fcheerders,  en  dezen  bezoeken  ook  jaarlijks ,   op  een'  zékeren  dag,  zijn  graf  te  El  ma- 

deien,  van  welke  eertijds  beroemde  (lad  men  thans  de  puinhoopen  eene  mijl  van  Bagdad  ziet.  Daud, 

of  David,  is  de  patroon  der  fméden,  wijl  hij  naar  het  aifie  kapittel  des  korans,  voor  het  eerft 

hamaffen  gemaakt  heeft.  Nebbi  schio  is  de  patroon  der  wévers.  Iesaiiim  el  ciiaiIl  is  de  pa- 

troon der  metzelaars  en  der  koks.  Nebi  eddrIs  is  de  patroon  der  kleermakers.  HabIb  is  de 

patroon  der  Schrijnwerkers,  en  in  de  (treek  van  Bagdad  begraven.  Nebbi  gorgis  is  de  patroon  der
 

koperflagers.  Mohammed  ibn  el  Jé&iANi  is  de  patroon  derfchoenmakers.  Mohammed  el  dsjoéb, 

of,  zo  als  een  ander  zeide,  JamSrd,  is  de  patroon  der  flagters ,   enz; 

(-f)  Maufim  noemt  men  in  Yemen  den  tijd  van  de  vier  maanden  April,  Maij,  Jiinij  en  Julij, 

in  welken  naam!  ijk  de  ooftïndifche  fchépen  weêr  plégen  te  vertrekken. 

Iii  3 
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Mochha  vernomen ,   dan  dat  zij  ook  eens  door  de  Franfchen  gebombardeerd  is 

geworden ,   en  hiertoe  gaf  het  volgende  gelegenheid :   De  Döla  neemt  voor  reke- 

ning van  den  Imam  dikwils  meer  ooitïndifche  waaren  van  de  hier  aankomende 

fchépen,  dan  de  tol  en  de  verdere  lallen ,   die  zij  betalen  moeten,  bedragen;  en 

fchoon  hij  telkens  belooft,  dat,  hetgeen  de  Imam  fchuldig  blijft,  in  het  n aan- 

komende jaar  op  den  tol  zal  afgekort  worden ,   zo  worden  de  fchulden  egter 

Reeds  grooter.  De  franfche  ooflïndifchc  compagnie  had  uit  dien  hoofde  eens 

eenen  eifch  van  82000  fpéciedaalders.  Nademaalzij  eindelijk  betaald  wilde  zijn, 

en  nogthans  zulke  middelen  niet  bij  de  hand  némen ,   waardoor  zij  haaren  handel 

op  Mochha  geheellijk  had  kunnen  verliezen,  zo  zond  zij  omtrent  voor  25  jaaren 

(dus  1738)  met  haare  koopvaardij  fchépen  ook  een  oorlogfchip  naar  deze  naven. 

De  bevelhebber  liet  den  Döla  bij  hunne  aankomft  weten,  dat  zij  gekomen  wa- 

ren ,   om  de  waaren ,   die  zij  bij  zig  hadden ,   te  verkopen ;   maar  dat  zij  ze  niet 

eer  aan  land  wilden  zetten ,   voor  dat  men  hun  de  oude  fchuld  betaald  had.  De 

Döla  zogt  hen  met  goede  woorden  te  paijen ,   en  te  overréden ,   om  eerft  de 

waaren  aan  land  te  brengen.  De  Franfchen  integendeel  toonden  aan  (fonds ,   wat 

zij  doen  konden ,   en  maakten  het  kafteel  aan  de  noordzijde  der  haven  reeds  on- 

bruikbaar, voor  dat  de  Arabiers  eenige  gewelddadigheden  in  ernR  vermoedden. 

Hierop  kwam  men  tot  nieuwe  onderhandelingen.  De  Döla  bragt  lieeds  te  zij- 

ner ontfchuldiginge  in,  dat  hij  noch  geld  noch  bevel  van  den  Imam  had  om  deze 
fchulden  te  betalen,  en  verzogt  15  dagen  tijd  om  antwoord  van  Sana  te  kunnen 

bekomen.  Na  verloop  van  dien  tijd  wierpen  de  Franfchen  eene  bombe  naar  ’d 

huis  van  den  Döla ,   waardoor  een  Arabier  het  léven  verloor.  Toen  dit  nog  niet 

hielp,  bezogten  zij  ook  des  vrijdags,  als  de  Döla  naar  de  moské  geréden  was, 

dezen  tempel  met  eenige  bomben ,   en  hierdoor  werden  wederom  eenige  Arabiers 

gedood.  Dit  maakte  de  inwoners,  waarvan  nu  reeds  verfcheiden’  om  de  fchul- 

den van  den  Döla ,   of  veeleer  des  Imams ,   hun  léven  verloren  hadden ,   onver- 

duldig ,   en  zij  noodzaakten  hunnen  gouverneur ,   fchikkingen  te  maken ,   om  den 

vijand  te  bevrédigen.  De  Franfchen  bragten  aanftonds  na  gefloten  verdrag  hun- 

ne waaren  aan  land,  en  dreven  hunnen  koophandel  als  te  voren.  Alleen  een 

fchipper  woerd  gedood.  Deze  was  vóór  de  deur  zijner  woning  op  eenen  Roel  in 

llaap  gevallen,  en  een  foldaat,  wiens  nabefhtande  door  eene  bombe  gedood  was, 

doodlak  hem,  zig  verbeeldende,  dat  hij  het  bloed  van  zijnen  verwant  wreken 

moeft.  (Befchrijving  van  Arabië,  bladz.  30), 
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Men  kan  niet  anders  oordelen ,   dan  dat  de  Döla,  welke  niet  in  ftaat  was  zig 
te  verdédigen,  in  den  dienft  zijns  heeren  alle  vlijt  aangewend  hebbe.  Doch  de 
Imam  was  daaraiéde  niet  te  vréde,  maar  verklaarde  een  paleis,  dat  de  Döla  te 

Sana  had,  verbeurd  (*),  en  een  koopman  te  Mochha,  welke  den  Imam eene 
groote  fom  fchoot  om  de  Franfchen  te  bevrédigen ,   had  bij  onzen  tijd  zijn  geld 

nog  niet  terug  bekomen. 

Veele  Arabiers  herinnerden  zig  dezen  krijg  nog  met  vermaak,  voornaamliïk, 

zo  als  zij  zeiden ,   den  grooten  vuurigen  ketel ,   die  hunnen  Döla  overal  vervolg- 

de. Zédert  dien  tijd  hebben  de  Arabiers  groote  gedagten  gekrégen  van  der  Eu  - 

ropeëren  kunft  van  oorlogen.  Indien  eene  europifche  natie  dergelijke  vijandlijk- 

heden tégen  eene  turkfche  Had  betoond  had,  zo  zouden  de  anderen  voor  het 

gemeen  niet  veilig  geweeft  zijn.  Men  ziet  zulks  daarüit,  dat  zijaanftonds  zwaa- 

re  fchattingen  van  de  munniken  eifchen,  als  zig  flegts  een  malteefcïh^chip  in  de 

nabijheid  van  Jafa  laat  zien.  Doch  de  Engelfchen  en  Hollanders ,   welken  reeds 

te  Mochha  waren  toen  de  Franfchen  aankwamen ,   hadden  niets  te  vrezen. 

Ik  heb  niet  gehoord,  dat  oofterfche  Chriftenen  zig  te  Mochha  of  in  eenige 

andere  ftad  van  Yemen  met  de  beftendige  woon  neergezet  hebben.  Men  vind 

hier  wel  eenige  Jooden,  maar  zij  wonen,  zo  als  te  Taas,  Dsjöbbla,  Sana,  en 

in  andere  yemenfebe  Réden,  buiten  de  ftad.  Verders  zijn  er  te  Mochha  6   of 

700  Banianen,  Rasbuten,  en  andere  Indiaanen,  die  ten  deele  koophandel  drij- 

ven ,   deels  van  verfcheidene  handwerken  cn  geringere  handtéringen  léven.  Van 

dezen  blijven  zommigen  veele  jaaren  in  Yemen:  maar,  vermidszij  hunne  wijven 

niet  mogen  medebrengen ,   zo  denkt  fchicr  elk  weer  naar  zijn  vaderland  te  kéren, 

wanneer  hij  zijn  fortuin  eenigzins  meent  gemaakt  te  hebben,  en  uit  dien  hoofde 

is  deze  natie  in  Yemen  als  vreemd  aantemerken.  De  engelfcheooftïndifche  com- 

pagnie heeft  te  Mochha  en  te  Beit  el  faki'h  beftendiglijk  huizen  in  huur ,   niet- 
tégenftaande  zij  flegts  om  de  twee  jaaren  een  fchip  naar  Mochha  pleegt  te  zen- 

den ,   om  koffijboonen  te  halen.  Mifichien  vind  zij  bij  den  handel  op  den  ara- 

bifchen  zeeboezem  niet  zeer  veel  voordeel;  doch  de  engelfche  kooplieden  in 

Ooft- 

(*)  Dit  paleis  noemde  men  Dar  Mochha.  De  Imam  mansór  noemde  hetzelve  
naderhand  Dar 

Sudin ,   en  onder  dezen  naam  is  het  thans  nog  bekend.. 
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OoPïndië  hebben  er  des  te  béter  wind  bij.  Voor  hunne  rékening  waren  er  in 

dit  jaar  te  Mochha  twee  fchépen  van  Xettigand  In  Bengalen,  één  fchip  vanBom- 

bay,  en  één  van  Surdt,  en  nog  één,  waarop  de  koopman  een  Mohammedaan 

was,  werd  door  een’  engelfchcn  fchipper  van  Surdt  naar  Mochha  gevoerd.  Ook 

gingen  er  dit  jaar  drie  fchépen  der  Engelfchen  uit  OoPïndië  naar  Dsjidda.  Zom- 

tijds  hebbenze  het  geheele  jaar  door  eenen  koopman  te  Mochha  gelaten.  Doch 

zédert  dat  deze  eens  in  afwézendheid  der  fchépen  door  de  inwoners  zeer  kwalijk 

is  behandeld,  gaan  de  engelfche  kooplieden  thans  alle  jaaren  
weêr  naar  Indië  te- 

rug, en  laten  de  onverkogte  waaren  in  handen  van  hunnen  makelaar.  De  
Fran- 

fchen  zijn  in  de  laatfte  7   jaaren,  wégens  den  oorlog  met  Engeland ,   niet  naar 

den  arabifchen  zeeboezem  gekomen ,   évenwel  betaalden  zij  nog  Peeds  door  hun- 

nen makelaar,  eenen  Banian ,   zo  wel  te  Mochha  als  te  Beit  el  fakih,  de 

huur  voor  de  huizen,  welken  zij  er  plagten  te  bewonen.  Dat  de  Hollanders 

uit  Öoftïndië  nog  voor  twee  jaaren  een  fchip  naar  Mochha  hadden  gezonden, 

is  reeds  bladz.  34°6  aangemerkt.  De  Portugézen,  welken  weleer  ook  
een’  Per- 

ken handel  naar  den  arabifchen  zeeboezem  dréven,  hebben  zédert  veele  jaaren 

geen  fchip  meer  derwaard  gezonden. 

Van  den  handel,  de  maaten  en  gewigten  te  Mochha  heb  ik  reeds  gedeeltelijk 

in  de  befchrijving  van  Arabië ,   bladz.  208 ,   melding  gemaakt.  De  handel  is  hier 

zeer  groot,  en  derhalvcn  de  tol  voor  den  Imam  van  zeer  groot  aanbelang.  De 

Turken  ,   Arabiers  ,   en  Indiaanen  ,   moeten  hunne  waaren  aanftonds  naar  het  tol- 

huis  brengen,  dezelven  aldaar  laten  vifitéren ,   en  van  de  waerde,  die  de  tolbe- 

dienden daarop  Pellen ,   8   tot  10  peto  betalen.  De  Europeërs  géven  van  al  de 

waaren ,   die  zij  uit  Europa ,   Bengalen ,   en  China ,   naar  Mochha  brengen ,   flegts 

3   pct0  ;   daarenboven  hebben  zij  het  voorregt,  dat  zij  hunne  
geheele  lading  iegt- 

door  naar  hun  pakhuis  brengen  kunnen ,   en  ze  daar  door  de  tolbedienden  laten 

naarzien.  Zédert  dat  de  magt  der  Engelfchcn  op  de  kuP  van  
Malabar  zo  groot 

geworden  is,  dat  hunne  kooplieden  te  Bombay  en  Surat  veele 
 waaren  met  hun- 

ne fchépen  naar  Mochha  zenden ,   die  anders  door  de  Indiaanen  herwaard  gebragt 

wierden,  zo  betalen  zij  daarvoor  ook  wel  niet  
meer  dan  3   pct0  tol;  doch  de  koop- 

lieden te  Mochha  moeten  de  andere  5   p«o  voldoen.  
Alzo  nemen  de  Arabiers 

hunne  traftaaten  met  de  Europeërs  in  agt,  zonder  
er  bij  te  verliezen,  dat  de 

Engelfchen  hunnen  handel  uitbreiden.  Voor  
den  uitvoer  der  koffijboonen  beta- 
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len  de  Europeërs  ook  3   pr-t0  volgens  de  fom  van  den  inkoop.  De  hier  aanko- 

mende fchépen  moeten ,   behalven  den  tol ,   ook  nog  een  ankergeld  van  eenige 

honderd  daalders  betalen,  en  hierbij  word  door  de  Arabiers  niet  zo  zeer  gezien 

op  de  grootte  van  het  fchip,  dan  wel  op  het  getal  der  maften,  welken  het  heeft. 

Van  een  driemaft- fchip  moet  bijna  tweemaal  de  fom  betaald  worden,  welke  een 

tweemaft -   fchip  geeft,  fchoon  er  ook  geen  merklijk  onderfcheid  in  derzelver 

grootte  is.  Daarentegen  betaalt  de  Döla  te  Mochha  aan  den  koopman ,   die 

hier  een  groot  fchip  met  koffijboonen  bevragt ,   eene  prémie  van  400  fpécie- 

daalders. 

Naar  den  algcmeenen  régel  der  Arabiers  moet  de  wind  in  deze  ftreek  6   maan- 

den uit  het  zuiden  en  6   maanden  uit  het  noorden  waijen.  Doch  men  moet  zig 

daarom  niet  verbeelden,  dat  men  hier  geen  andere  winden  kent.  De  maand 

Auguftus  behoort  méde  tot  de  maanden,  in  welken  voornaamlijk  denoordewind 

heerfcht ,   en  wij  hadden  in  dezen  tijd  zomtijds  een’  weften ,   een’  zuidweften , 

en  ecns  ook  een’  ooftcnwind.  De  indifchc  fchépen ,   welken  naar  Dsjidda ,   en 

in  hetzelfde  jaar  weer  naar  Indië  denken  te  kéren ,   moeten  maken ,   in  het  be- 

gin van  Maij  te  Mochha  aantekomen.  Twee  fchépen  van  Surat,  die  door  Mo- 

hammcdaanen  gevoerd  werden ,   en  één  van  Bengalen ,   welk  een  Engelsman  voer- 

de, kwamen  dit  jaar  wat  laat  tc  Mochha  aan,  en  alléén  het  laatfte  bereikte  de 

haven  van  Dsjidda,  wijl  het  zijnen  weg  midden  op  den  arabifchen  zeeboezem 

nam.  De  twee  anderen ,   welken  te  gelijk  méde  van  Mochha  onder  zeil  gingen, 

werden  genoodzaakt  weer  naar  deze  haven  terug  te  komen,  en  aldaar  eenige 

maanden  naar  zuidenwind  te  wagten. 

Van  de  vier  engelfche  fchépen ,   welken  in  dit  jaar  te  Mochha  waren ,   waren 

er,  bij  onze  terugkomft  van  Sana,  reeds  drie  naar  Indië  vertrokken,  en  van 

diegeenen,  die  naar  Dsjidda  gegaan  waren,  kwam  het  eerfte  den  9den ,   het  twee- 

de den  ioden ,   en  het  laatfte  den  J7den  Auguftus  naar  Mochha  terug,  om  naar 

Indië  te  kéren.  Naardien  de  Arabiers  fchier  geen  andere  waaren  aan  vreemden 

afléveren  kunnen ,   dan  koffijboonen,  en  de  Indianen  geen  groote  liefhebbers 

van  koffij  zijn ,   zo  waren  de  meeften  van  de  gemelde  fchépen  genoegzaam  Iédig 

vertrokken.  Doch  de  laatfte  fchépen  verdienden  meer  op  de  terugreis ,   dan  op 

de  heenreis.  De  kooplieden  alhier  wagten  met  het  afzenden  van  hetgeld  voor 
Kkk  de 

4 
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dc  indifche  waaren  gaern  zo  lang ,   tot  dat  het  laatftc  fchip  afzeilt  

(* *).  Daarom 

had  het  laatfte  fchip ,   dat  van  Dsjidda  kwam ,   eene  millioen  dsjiddafche  piafters 
contant  geld  aan  boord ,   en  op  het  fchip ,   waarméde  wij  van  Mochha  vertrok- 

ken, waren  250,000  fpéciedaalders.  Van  deze  fommen  betaalde  men  eenezeer 

groote  vragt. 

Al  dit  geld  beftond  fchier  enkel  in  venétiaanfche  ducaaten  en  roomfchkeizerlij- 

ke  fpéciedaalders ,   dus  in  europifche  munt.  Nu  kan  men  ligt  denken ,   dat  de 

overige  cngelfche  en  indifche  fchépen  ook  nog  aanmerklijke  fommen  van  Dsjid- 

da en  Mochha  medegenomen  hebben.  De  fchépen  van  Basra  gaan  grootftendeels 

met  gereed  geld  naar  Indië  terug ,   dat  voortijds  uit  Europa  naar  Turkije  gevoerd 

wierd.  Als  men  daarenboven  aanmerkt,  hoe  veel  zilver  jaarlijks  uit  Europa  naar 

Indië  en  China  gebragt  word,  zo  moet  men  zig  verwonderen ,   dat  Europaniet 

reeds  voor  lang,  onaangezien  de  fchatten  uit  Amerika,  van  goud  en  zilver  uit- 

geput is. 
Ik  heb  hier  boven  gewag  gemaakt  van  de  europifche  natiën ,   die  op  Mochha 

gehandeld  hebben  en  nog  handelen ,   en  dat  zij  ten  aanzien  van  den  tol  groote 

voorregten  boven  de  Mohammedaancn  hebben.  Indien  eene  andere  europifche 

natie  een  fchip  wilde  derwaard  zenden ,   zou  het  gemaklijk  zijn ,   om  ook  dezelf- 

de voordeelcn  te  verkrijgen.  Een  vreemd  fchip  behoeft  bij  zijne  aankomftop  de 

reede  voor  Mochha  niet  met  het  kanon  te  groeten ,   maar  alleen  de  vlag  op  te 
Béken ;   alsdan  zend  de  Döla  aanftonds  een  boot  naar  het  zelve ,   om  te  vragen 

wat  deszelfs  begeren  is.  Ingeval  deze  in  het  eerlt  eenige  zwarigheden  mogt  ma- 

ken, zo  behoeft  de  fchipper  flegts  voortegéven,  dat  hij  voornemens  is  naar 

Hodeida  of  Loheia  te  gaan.  Dit  zal  de  Döla  niet  gaern  zien ,   om  de  gefchen- 

ken  en  den  tol  van  zulk  een  fchip ,   die  doch  altoos  aanzienlijk  zijn ,   niet  te  ver- 

lie- 

v   > 

(*)  De  kooplieden  te  Mochha  hebben,  ten  opzigte  der  betaling,  drie  tijden  in  ’t  j'aar,  elk  om- 
trent op  100  dagen  gerékend.  De  eerfte  duurt  van  den  i7den  Sept.  tot  den  22ften  Decem.,  de 

tweede  van  den  23ften  Decem.  tot  den  eden  April,  en  de  derde  van  den  3den  April  tot  den  zoden 

Julij.  De  waaren  die  in  ee:: en  dezer  jaartijden  gekogt  zijn,  moeten ,   volgens  dit  zegt,  eok  voor 
het  eindigen  derzelven  betaald  worden. 
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liezen.  Doch  zulke  natiën,  die  geen  vaffigheden  in  Indië  hebben,  zouden  met 
haaren  handel  naar  den  arabifchen  zeeboezem  niet  veel  winnen.  De  Arabiers 

gebruiken  weinig  europifche  waaren.  Daarom  moeten  de  Europeer s ,   welken 

op  Mochha  handel  drijven,  fchier  enkel  indifche  waaren  medebrengen,  en  zij 
kunnen  van  hier  haalt  niets  anders  dan  koffijboonen  terug  némen ,   die  zij  altoos 

tot  laageren  prijs  met  zulke  fchépen ,   die  anders  ledig  van  Mochha  naar  Indië  te- 

rug gaan ,   kunnen  laten  komen ,   dan  wanneer  zij  zelven  daartoe  een  fchip  naar 

den  arabifchen  zeeboezem  wilden  zenden.  Men  gebruikt  egter  in  Arabië  ook  veel 

ijzer,  gelijk  in  de  befchrijving  van  Arabië,  bladz.  207  aangemerkt  is.  Deze 
waaren  kopen  zij  van  de  Deenen,  en  brengen  ze  naar  Mochha  en  Dsjidda.  Het 
is  derhalven  zeer  waarfchijnlijk ,   dat  de  Deenen  met  europifch  ijzer,  metben- 

gaalfch  lijnwaat,  en  met  andere  indifche  waaren  eenen  éven  zo  voordéligen  han- 

del van  Tranquebar  naar  den  arabifchen  zeeboezem  zouden  kunnen  drijven, als 
de  Engelfchen  van  hunne  volkplantingen. 

Doen  welk  koopman  ook  naai*  Mochha  komt ,   dien  waarfchouw  ik  hier  mé- 

de, zig  voor  de  mohammedaanlche  makelaars  aldaar  te  hoeden.  Hij  kan  zig, 
gelijk  de  Engelfchen  en  Franfchen  doen ,   van  Banianen  bedienen ;   want  onder 

dezen  vind  men  groote  en  braave  kooplieden.  Men  kan  in  deze  landen  op  ee- 
nen Heiden  meer  Itaat  maken ,   dan  op  eenen  Mohammedaan.  De  eerlooze 

en  laage  harten  onder  de  mohammedaanfche kooplieden ,   in  alle  oorden,  zoeken 
het  altijd  zo  ver  te  brengen,  dat  de  Chriltenen,  welken  zij  bedrogen,  en  van 
welken  zij  iets  te  vrezen  hebben,  driftig  worden  en  hen  fchelden.  Dan  maken 

zij  een  groot  gefchreuw,  als  of  men  ten  nadeele  van  den  mohammedaanfehen 
godsdienft  gefproken  hadde;  zij  dreigen,  dat  zij  ons  vóór  de  overheid  trekken 
zullen,  en  om  dit aftewenden  betaalt  ménig  Chriften  groote  fommen. 

Kkk  2 
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Yan  al  de  indifche  en  engelfche  fchépen ,   die  in  dit  jaar  naar  den  arabifchen zeeboezem  gekomen  waren,  was  er  thans  geen  meer  hier,  dan  dat  van 

den  heer  fr.  scot  ,   met  welken  wij  wilden  reizen.  Deze  haaftte  zig  ook  om 

weer  naar  Indië  te  kéren,  vermids  de  wind  begon  veranderlijk  te  worden.  Doch 

de  mochhafche  kooplieden  konden  de  groote  fommen  gclds  niet  zo  fpoedig  op- 

brengen, die  zij  naar  Indië  moeiten  zenden:  en,  wijl  zij  eene  goede  vragt  be- 

taalden, bleef  de  heer  scot  nog  aan  land  tot  ’s  middags  den  23fteiï  Auguftus.  Wij 
waren  den  2iften  reeds  aan  boord  gegaan,  en  wel  de  heer  cramer,  de  heer 
BAURENFEiND  en  onze  europifche  bediende  allen  zeer  ziek,  doch  ik  was  reeds 

weer  zo  ver  herlteld,  dat  ik  alléén  gaan  kon. 

Onze  fchipper,  j.  martin,  zou  des  namiddags  den  23  ten  reeds  onder  zeil 

gegaan  zijn,  indien  niet  plotslijk  zulk  een  zwaare  ftorm  on  titaan  was,  dat  wij 

het  anker  niet  uit  den  grond  konden  krijgen.  Wij  werden  ook  een  merklijk  on- 

derfcheid  gewaar  in  de  warmte.  Mijn  fahrcnheitfchc  thermometer  daalde  tot 

onder  83  gr. ,   daar  hij  anders  des  nagts,  in  de  grootlte  koude,  aan  land,  llegts 
tot  88  gr.  gekomen  was.  Nadat  de  ftorm  een  weinig  bedaard  was,  gingen  wij 

na  4   utiren  onder  zeil.  Doch  de  wind  was  ons  derwijze  tégen,  dat  wij  den  vol- 

genden morgen  nog  niet  verder  dan  omtrent  te  halven  wége  van  Mochha  naar 

Bab  el  mandeb  gekomen  waren.  Den  2dten  des  voormiddags  was  de  wind  nog 

niet  gunltiger.  Ik  vond  ondertulfchen ,   door  de  waargenomene  hoogte  der 

zonne  in  den  middagkring ,   onze  poolshoogte ,   12°.  50'.,  en,  wijl  wij  op  dien 
tijd  nog  10  of  12  minuuten  ten  noorden  van  Bab  el  mandeb  waren,  zo  kan  men 

de  poolshoogte  van  deze  vermaarde  zeeëngte  op  12  o.  38'.  Itellen. 

Ter  plaatze  daar  Bab  el  mandeb  op  het  finallte  is,  fchijnt  het  omtrent  5   duit- 

fche  mijlen  breed  te  zijn.  In  deze  liraat  ligt,  1   mijl  van  de  arabifche  kuil  af, 

een  eiland  van  i|  mijl  lengte,  Perim  genoemd,  dat  eene  goede  haven,  doch  in 

het  geheel  geen  varfch  water  heeft ,   en  verder  zuidwaard  bij  de  afrikafche  kuR 

zagen 
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zagen  wij  nog  verfcheidene  andere  kleine  eilanden ,   gelijk  op  de  2orte  tafel  bij 

de  befchrijving  van  Arabië  te  zien  is.  De  bergen  op  de  kuft  van  Afrika  zijn 
veel  hooger  dan  het  voorgebergte  op  de  arabifche  kuft.  De  fchépen  palieren 
gemeenlijk  tuftchcn  Perim  en  de  kuft  van  Arabië:  dewijl  egter  in  dit  nauw 

vaarwater  een  fterke  ftroom  is',  en  de  wind  ons  tégen  was,  zo  gingen  wij  door 
het  breed  kanaal  tuffchen  het  eiland  en  de  kuft  van  Afrika.  Hier  hadden  wij 

meer  ruimte  om  te  la  véren ,   en  onze  fchipper  vreesde  ook  niet,  dat  hij  hier  te 

weinig  water  zou  vinden. 

Dit  zijn  de  weinige  waarnemingen,  welken  ik  op  de  reis  doorBab  el  mandeb 

gemaakt  en  aangetekend  heb.  Op  de  vi  aag .   ,,  Of  er  geen  Ipooren  te  ontdek- 

„   ken  zijn ,   dat  zig  eertijds  eene  landengte  (. IJihmus )   van  den  uiterften  hoek 

„   van  Arabië  tot  het  daartegenover  liggend  Ethiopië  uitgeftrekt  hebbe,  die 

„   egter  naderhand  door  ’t  geweld  des  waters  of  door  eene  aardbéving  is  weg- 

„   gefpoeld”,  welke  een  zéker  leeraar  in  Duicfchland  aan  ons  gczelfchap  toezond, 
kan  ik  niets  bepaalds  antwoorden,  en  ik  twijfel  ook,  dat  de  heer  predikant  deze 

en  zijne  verdere  vraagen  ooit  door  een’  reiziger  zal  beantwoord  krijgen,  die  zijn 
antwoord  op  eigene  waarnémingen  en  op  berigten  grond ,   die  hij  van  de  Oos- 

terlingen bekomen  heeft  (*). 
Naar  mijn  gedagt,  is  het  gantfeh  nog  niet  bewézen ,   dat  de  Habbeffiniërs  van 

de  Arabiers  afkomftig  zijn;  want  de  eigenlijke  Habbeffiniërs  zijn  zwart,  en  men 

heeft  mij  verzékerd,  dat  de  afftamrnelingen  der  Arabiers,  welken  zig  op  de  weft- 

zijde  van  den  arabilchen  zeeboezem  neergezet ,   en  zig  niet  met  habbeffifche  vrouws- 

per- 

(*)  Vermids  de  vraagen  van  dezen  geleerden  man  mijns  wétens  nog  niet  gedrukt  zijn,  zo  zal 
ik  ze  hier  bijvoegen. 

„   De  overledene  heer  kancclier  moshei m   fchrijft:  de  grootfte  geleerden  zijn  van  gevoelen,  dat 
„   de  Ethiöpiers  van  de  Arabiers  afftammeu.  Vergelijk  calmets  bibl.  uittors.  Pan.  I.  unters.  6.  bh 

„   251.  Er  word  dus  gevraagd  :   1)  Of  deze  bevolking  na  den  zondvloed  de  eerde  is?  dan  2)  of 

„   milTchien  door  eenen  inval  de  eerde  Ethiöpiers  na  den  zondvloed  door  de  Arabiers  verdréven 

„   verdelgd  j   en  dus  het  land  op  nieuw  bevolkt  is?  en  in  beide  gevallen  3)  Wanneer  zulks  gefchied 
„   is?  bijzonder  egter  4)  Hoe  de  Arabiers  in  Ethiopië  gekomen  zijn?  5;  Of  het  te  water  of  te  land 

„   gefchied  is?  en  in  het  laatde  geval  6)  Of  de  togt  uit  de  middelandfche'zee,  door  Egipte,  Nu. 
„   bic  enz.  gefchied  is?en  wijl  dit  onwaar  fchijn  lijk  is,  7)  Ofgeenfpooren  aan  te  treffen  zijn,  enz 
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perfoonen  vermengd  hebben,  zo  als  de  Arabiers,  altoos  blank  zijn  gebléven. 

Geleerde  mannen  hebben  insgelijks  willen  bewéren ,   dat  het  heete  klimaat  oor- 

zaak is,  dat  de  nakomelingen  der  Portugezen,  welken  zig  op  de  wcftkuft  Van 

Afrika  neergezet  hebben ,   geheel  zwart  zijn.  Ik  heb  veele  zogenaamde  Portu- 

gezen in  Indië  gezien,  die  zwart  waren;  maar,  indien  het  heete  klimaat  hiervan 

de  oorzaak  is ,   waarom  zijn  dan  de  Bramanen ,   de  Banianen  ,   en  andere  natiën , 

die  geen  profelyten  maken ,   en  zig  in  ’t  algemeen  met  geen  vreemde  natiën  ver- 

mengen, geheel  blank,  fchoon  zij  zédert  onheuglijke  jaaren  onder  eene  al  zo 

heete  lugtftreck  wonen ,   als  de  zwarte  natiën  in  Afrika  en  op  de  tnalabarfche 

kuil?  Indien  men  er  mogelijk  aan  twijfelt,  dat  de  Arabiers  en  Habbelliniërs  in 

de  oude  tijden  hunne  nabuuren  te  zee  hebben  kunnen  bezoeken ,   zo  kan  men  de 

befchrijving  van  Arabië,  bladz.  204  naarzien,  waar  ik  een  viiTersboot  belchrc- 

ven  heb ,   dat  vermoedelijk  reeds  in  de  alleröudfte  tijden  in  gebruik  geweell  is , 

en  waarmede  men  bij  goeden  wind  in  de  ftreek  van  Bab  elmandebzeer  wél  over 

den  arabifchcn  zeeboezem  varen  kan. 

Den  25«en  Augullus  1763  waren  wij  in  het  kanaal,  dat  den  arabifchen  zee- 

boezem met  de  waereldzee  verëenigt.  Onze  poolshoogte  was  des  middags  120. 

19'.  Wij  zagen  de  wéderzijdfche  kullen  nog,  en  de  door  de  Europeërs  dus  ge- 

noemde kaap  St.  Antonie  omtrent  21  minuuten  N.  O.  I   O.  Bijgevolg  onder  de 

poolshoogte  van  n“.  32/.  '1  égen  den  avond  kregen  wij  goeden  wind.  Den 
26<kn  zagen  wij  op  de  poolshoogte  van  12°.  22'.  noch  de  afrikafche  noch  de 

arabifche  kuil.  De  wind  was  ons  beften dig  gunftig,  en  wij  ftuurden  bijna  regt 

naar  hetooften,  de  afwijking  der  compasnaalde  afgerékend.  Ondertuflchen  be- 

vonden wij  den  2711-en  des  namiddags,  dat  wij  eenige  minuuten  noordwaard  ge- 
raakt waren.  Wij  hielden  dezelfde  ftrcck,  te  wéten  regt  naar  het  ooften,  en 

met  een’  voordéligen  wind.  Doch ,   daar  wij  vreesden ,   door  den  ftroom  nog 
verder  noordlijk  gedréven  te  zijn,  zo  zagen  wij  den  28^  des  voormiddags  de 

bergen  op  de  zuidkuft,  en  des  middags  was  onze  poolshoogte  flegts  120.  o'.  Des 
namiddags  ftuurden  wjj  O.  N.  O.,  en  niettemin  vond  ik  des  nagts,  volgens  eene 
waarnéming  der  lier  aan  de  noordzijde ,   en  des  arends  aan  de  zuidzijde  van  het 

toppunt  (zénith),  onze  poolshoogte  flegts  ix°.  58'. 

Reeds  anderen ,   die  hunne  reizen  te  zee  naar  Mocbha  befchréven  hebben ,   heb- 
ben aangetekend,  dat  de  ftiootn  in  dit  kanaal  zeer  fterk  is.  Dit  word  dus  ook 

door 
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door  mijne  waarnemingen  beveiligd ;   *-ant  wij  werden  door  denzelven  eerft  noord- 

waard ,   en  naderhand  zuidwaard  gedreven.  Doch  van  den  volgenden  dag  af, 

voerde  ons  de  ftroom  niet  merkiijk  weer  mar  ’t  zuiden  noch  naar  ’t  noorden. 

Den  29^  was  onze  poolshoogte  12°.  3o/. ,   en  den  3often ,   omtrent  in  ✓   den 

middagkring  van  ’t  voorgebergte  Guardefui ,   130.  29'.  ik  nam  ook  naderhand 
fchier  dagelijks  de  poolshoogte  van  ons  fchip.  Dewijl  wij  egter  niet  nabij  eenig 

land  waren,  zo  zou  het  overtollig  zijn,  dezelve  aantemerken. 

De  gezondheid  van  den  heer  cramer  fcheen  van  den  tijd  af  dat  hij  op  het 

fchip  kwam,  van  dag  tot  dag  béter  te  worden.  Doch  de  heer  baurenfeind 

werd  dagelijks  erger,  en  den  27‘c-n  des  avonds  was  hij  reeds  zo  zwak,  dat  hij 

in  ’t  geheel  geen  antwoord  meer  kon  géven ,   als  hem  iets  gevraagd  wierd.  Van 
dien  tijd  af  viel  hij  inzulken  diepen  flaap,dat  men  hem  nauwlijks  kon  doen  ont- 

waken, als  wij  hemeenige  genees- of  levensmiddelen  wilden  toedienen,  en  in 

dezen  flaap  overleed  hij  den  29ftcn  des  voormiddags  te  11  uuren.  Het  zou  ten 

overvloede  zijn,  indien  ik  iets  tot  lof  van  dezen  kunftenaar  zeggen  wilde,  daar 

de  veele  gezigten  van  Réden  en  de  tékeningen  van  verfcheidene  kléderdragten , 

welken  men  hier  en  daar  in  dit  boekdeel  vind,  voornaamlijk  de  ménigvuldige  té- 

keningen van  natuurlijke  zeldzaamheden ,   welken  hij  voor  den  heer  forskül  ver- 

vaerdigde,  bewijzen  van  zijne  bekwaamheid  en  naerftigheid  géven.  Het  is  mij 

ten  hoogften  leed,  dat  hij  het  geluk  niet  gehad  heeft,  weer  naar  Decnmarken 

terug  te  komen,  om  de  tékeningen  zelve  in  koper  te  kunnen  brengen;  want  hij 
was  eigenlijk  een  graveerder. 

Onze  bediende,  met  naam  berggren,  was  insgelijks  zeer  ziek  aan  boord  ge- 

gaan, gelijk  reeds  aangemerkt  is.  Deze  had  bij  eenen  zvveedfchen  overfte  der 

huzaaren ,   in  Pommcren ,   tégen  de  Pruiflén  gediend.  Hij  reisde  met  ons  van 

Koppenhage ,   en  genoot  cene  zeer  fterke  gezondheid ,   en  agtte  de  moeilijkheden, 

op  eene  reis  naar  Arabic ,   in  het  eerft  zeer  gering.  Egter  was  hij  ook  niet  ftei  k 

genoeg,  om  dezelven  doorteftaan.  Hij  ftierf  den  volgenden  30^  Auguftus,. 
en  de  beide  lijken  werden  in  zee  geworpen. 

Van  het  voorgebergte  Guardefui  af,  werden  wij  op  ééns  als  in  een  ander  kli- 

maat overgebragt,*  want  de  lugt  werd  zo  koud,  dat  ieder  warmere  klederen  voor 
den  dag  zoeken  moeft.  Van  Bab  el  mandeb  tot  kaap  Guardefui  kwam  de  wind 

den  meeften  tijd  uit  de  ftreek  tuffehen  noord  en  weft.  Doch  van  hier  tot  aan  de 

mak- 
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malabarfche  kuft,  waait  hij  in  dit  jaargetij  geftadig  uit  het  zuidweften.  Om  die 

réden  kan  een  ervaren  fchipper  bijna  den  dag  bepalen,  op  welken  hij  Surat  of 

Bombay  zal  bereiken,  als  hij  flegts  cerft  tot  op  de  hoogte  van  Guardefiü  geko- 

men  is. 

De  Engelfchen ,   welken  verfcheidene  reizen  van  de  kuft  vanMalabar  naarden 

arabifchén  zeeboezem ,   gedaan  hebben ,   menen  tuflchen  Bombay  en  Bab  el  man. 

deb  gemeenlijk  30  graaden  onderfcheid  in  de  lengte  gevonden  te  hebben;  en  op 

hunne  terugreis  bedraagt  dit  onderfcheid ,   volgens  hunne  fcheepsrckcning ,   wégens 

den  Herken  ftroom,  die  hen  ooftwaard  drijft,  niet  meer  dan  2 6   graaden.  Dit 

moet  dus  de  eerfle  Europeërs,  welken  in  dit  waereldgeweft  kwamen,  en  in  dit 

jaargetij  de  malabaarfche  kuft ,   wégens  den  ménigvuldigen  régen  en  het  deizig  wee. 

der ,   niet  ver  zien  konden ,   in  gevaar  gebragt  hebben  van  op  de  indifche  kuften 

te  ftranden,  wijl  zij  zig  reeds  op  dezelven  bevonden,  wanneer  zij  meenden  nog 

eenige  graaden  daarvan  verwijderd  te  zijn.  Thans  doen  zij  deze  reis  met  degroot- 

fte  zékerheid,  voornaamlijk,  wijl  men  van  Bombay  nog  twee  graaden  naar  ’t 

weften  grond  vind ,   en  wijl  zig  nog  verder  weftwaard  veele  kleine  Hangen ,   van 

12  tot  18  duim  lang,  op  de  oppervlakte  der  zee  vertonen.  Wanneer  dus  de 

fchippers  flegts  24  graaden  naar  het  ooften  van  Bab  el  mandcb  afgelegd  hebben, 

zo  zoeken  zij  naar  deze  (langen,  en  zijn  verzékerd,  dat  zij  omtrent  nog  2   graa- 

den  van  de  kuft  verwijderd  zijn,  als  zij  dezelven  voor  het  ecrft  gewaar  worden  (*). 

Wij  zagen  de  waterflaiigen  voor  de  t?crftemaal  den  gden  September  tégen  den 

avond.  Wij  hadden  ook  om  1   uur  na  middennagt  grond  op  53  vademen ,   en  de 

diepte  werd  fteeds  minder ,   hoe  meer  wij  der  kuft  naderden.  Onze  fchipper  wagt- 

te  zig  alleenlijk  om  niet  te  ver  noordlijk  te  geraken,  wijl  het  hem  anders,  wégens 

de  beftendige  zuidc  winden,  zeer  moeilijk  zou  zijn  geworden  om  de  haven  te  be- 

reiken. Wij  kwamen  den  ii^cn  Sept.  1763  gelukkiglijk  in  de  haven  van  Bom- 

bay aan ,   en  gingen  den  volgenden  morgen  naar  de  ftad. 

Het  zal  verfcheiden’  mijner  lézeren  bekend  zijn,  dat  de  Koning  van  Sardinië 
ook  een  gezelfchap  van  geleerde  lieden  naar  het  Ooften  gezonden  heeft,  doch  dat reeds 

(*)  Arrianus  maakt  reeds  gewag  van  deze  waterflangen  in  zijn’  Peripk  mar.  Erythr. 

p.  22.  23. 
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reeds  te  Alexandrië  onëenigheid  onder  hen  ontftaan  is ,   dat  alleen  de  heer  dona- 

ti ,   de  voornaamfte  van  dit  gezel ichap ,   hevel  ontvangen  heeft ,   zijne  reis  voortte- 

zetten,  en  de  andere  médeléden  allen  naar  Europa  terug  komen  moeiten.  Hetfcbijnt 

egter,  dat  men  zelfs  te  Turin  in  het  Jaar  1772  nog  nietecns  zékere  narigten  van 

het  noodlot  van  den  heer  donati  ontvangen  hebbe  (*),  ik  agt  mij  derhalvcn 

verpligt ,   hier  van  hem  melding  te  maken.  Al  degeenen  welken  dezen  geleerden 

man  in  het  Ooften  gekend  hebben ,   roemen  zijnen  ijver  in  de  natuurgefchiednis- 

fen,  en  in  het  onderzoeken  der  oudheden;  en,  om  uit  cenigc  bijzonderheden 

te  oordelen ,   die  ik  van  hem  gehoord  heb ,   fchijnt  hij  ook  tot  zulk  eene  reis ,   als 

hij  ondernomen  had  ,   zeer  gefchikt  te  zijn  gc  weeft.  Onder  anderen  verhaalde 

de  heer  Conful  ferro  te  Kahira  mij  het  volgende  van  hem.  De  heer  donati 

kwam  van  Alexandrië  naar  Kahira,  en  reisde  van  hier  den  Nijl  op  naar  Opper- 

egjpte.  Als  hij  eens  aan  land  gegaan  was ,   om  eenige  puinhoopen  aftetékenen 

zo  kwamen  er  twee  Arabiers  fpoorflags  op  hem  afrijden.  Zijne  bedienden ,   en 

eenige  lieden  van  het  fchip,  die  bij  hem  waren,  baden  hem,  dat  hij  zou  terug 

kéren,  om  niet  in  der  ro veren  handen  te  vallen;  doch  hij  voer  met  zijne  téke- 

ning  voort.  Eindelijk  liepen  al  zijne  reisgenooten  naar  het  fchip  terug.  De  Ara- 

biers jaagden  op  den  heer  donati  los ,   als  of  zij  hem  met  hunne  landen  door- 

boren wilden;  doch  deze  was  in  het  tékenen  zo  diep  afgetrokken,  dat  hijze  niet 

eer  ontwaarde,  dan  toen  zij  digt  bij  hem  waren,  en  ook  toen  nog  betoonde  hij 

niet  de  minftc  vrees.  Dc  Arabiers  waren  verwonderd ,   hier  een’  menlch  te  vin- 
den ,   diezig  door  niets  in  zijnen  arbeid  wilde  laten  Horen.  Zij  ftégen  uit  verwon- 

dering van  hunne  paerden,  plaatften  zig  bij  hem,  tot  dat  hij  alles  geëindigd  had 

te  tékenen ,   en  lieten  hem  daarop  geruft  naar  zijn  fchip  gaan.  Deze  gebeurdnis 

is  milfchicn  door  den  tweeden  of  derden  mond  een  weinig  opgefmukt;  doch  ik 
heb  ook  buitendien  gehoord,  dat  de  heer  donati  zeer  naerftig  en  onvermoeid 

in  zijne  onderzoekingen  geweeft  is,  en  dit  word  verëifcht,  indien  men  met  nut 

in  deze  landen  reizen  wil. 

De  heer  donati  was  omtrent  6   maanden  voor  onze  aankomft  te  Kahira  met 

een’  italiaanfehen  bediende ,   en  een’ jong’  perfoon  uit  Kahira,  die  verfcheidene 

(*)  Ferbers  bïiefe  au»  Walfchland,  bladz.  373, 

Lil 

oos- 
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oofterfche  taaien  magtig  was,  en  dien  hij  te  dien  einde  tot  zijnen  vertolker  me- 

degenomen had ,   naar  Damask  vertrokken ,   en  van  daar  ging  hij  naar  Bagdad  en 

Bafra.  Wijl  hij  in  deze  laatfte  ftad  in  eenen  tijd  des jaars aankwam,  daar  hij  nog 

lang  naar  eenc  bekwaame  gelegenheid  zou  hebben  moeten  wagten  om  te  fcheep 

naar  Indië  te  komen,  zo  ging  hij  in  gezelfchap  van  vier  karmeliten  met  een  klein 

fchip  van  Bafra  naar  Maskat.  Hier  wilde  hij  ook  niet  wagten ,   maar  vertrok  met 

de  gemelde  munniken ,   wederom  met  een  flegt  open  vaartuig  van  Maskat ,   om 

naar  Mangelór,  eene  haven  op  de  kuft  van  Malabar,  te  gaan.  Doch  hij  werd 

onder  weg  ziek ,   en  ft i erf ,   drie  dagen  voor  dat  het  fchip  de  gemelde  haven  be- 

reikte. Don  ATI  gaf  zijnen  vertolker  en  zijnen  bediende  geld,  den  eerften  om 

naar  Egiptc ,   den  anderen  om  weêr  naar  Italië  te  kéren.  Beiden  kwamen  naar 

Bombay,  en  waren  van  daar,  weinige  maanden  voor  mijne  aankomft  in  deze 

ftad,  naar  Maskat  gekeerd.  Ik  hoorde  naderhand  te  Bafra,  dat  de  vertolker 

met  een’  cngelfch’  koopman  van  hier  naar  Haleb  vertrokken  was.  Van  den 

italiaanfehen  bediende  zeide  men,  dat  hij  zijn  geld  grootftendeels  aan  eenen  Griek 

te  Bombay  verfpeeld  had ,   en  te  Maskat  mohammedaanfeh  geworden  was. 

De  heer  donati  nam ,   naar  aanzien ,   goede  maatregels ,   om  zijn  hof  van  zijn 

noodlot  berigt  te  doen  géven,  en  zijne  nagelatene  papieren  en  gezamelde  natuur- 

lijke zeldzaamheden  naar  Italië  te  zenden.  Dit  alles ,   en  zijn  gereed  geld ,   gaf 

hij  den  vier  munniken ,   om  het  ter  verdere  bezorginge  aan  den  Onderkoning  te 

Goa  te  zenden.  Ik  heb  één’  van  deze  karmeliten ,   met  naame  pebrus  a   s.  the- 

resia  ,   uit  Zwaben ,   te  Bombay  gelproken,  en  deze  hééft  mij  verzekerd ,   dat 

zij  den  gemelden  Onderkoning  van  den  heer  donati  berigt  toegezonden  had- 

den; doch,  volgens  den  aangchaalden  brief  van  den  heer  ferber,  is  er  zeer 

weinig  van  naar  Turin  gekomen,  en  wel  zonder  eenig  narigt  van  den  dood  dezes 

waerdigen  geleerden :   men  heeft  zelfs  in  Italië  verfpreid ,   dat  hij  met  het  hera 

aanvertrouwde  geld  naar  Perzië  gegaan,  en  aldaar  een  Mohammedaan  gewor- 
den is. 

Indien  de  nagelatene  papieren  van  den  heer  donati  niet  te  regt  gebragt  wor- 

den ,   waartoe  nogthans  alle  hoop  nog  niet  verloren  is ,   wijl  men  aangaande  de- 

zelven  bij  de  karmeliten,  die  in  het  jaar  1762  of  1763  naar  de  malabarfche  kuft 

vertrokken  zijn ,   en  bij  den  Onderkoning  te  Goa  vernémen  kan ,   zo  zijn  de 

kollen ,   welken  de  Koning  van  Sardinië  tot  een  gezelfchap  aangewend  heeft, 
dat 
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dat  ontdekkingen  in  het  Ooften  zou  tragten  te  doen ,   miffchien  geheellijk  ver- 

loren. Van  ons  gezel fchap  kwam  met  mij,  ook  de  heer  cramer  te  Bombay. 

Doch  deze  mijn  reisgenoot  ftierf  ook  eenige  maanden  na  onze  aankomft  in  deze 

Rad.  Dus  bleef  ik  flegts  alléén  overig  van  het  gantfche  gezelfchap,  welk  de 

Koning  van  Deenmarken  naar  Arabic  zond.  Ik  hoop  egter  niet,  dat  deze  voor- 

beelden of  de  Monarchen  zullen  affchrikken ,   om  dergelijke  reizen  verder  te  on- 

derfteunen,  of  de  geleerden,  om  die  te  ondernemen.  Had  de  heer  DONAfiniet 

zo  veel  haaft  gemaakt  om  naar  Indië  te  komen :   hadden  wij  allen  ons  béter  voor 

verkoudheden  in  agt  genomen,  en  ons  in  ’t  algemeen  van  het  begin  af  meer  naar 

de  wijze  van  léven  der  Oofterlingen  gefchikt :   indien  de  verfcheidene  medele- 

den van  ’t  gezelfchap  meer  vertrouwen  op  malkanderen  gehad,  en  zig hunne  reis 

door  wantrouwen  en  onderlingen  twift,  niet  zo  verdrietlijk  gemaakt  hadden ; 

zo  waren  wij  miffchien  allen  gelukkiglijk  weer  naar  Europa  gekomen.  Maar ,   ge- 

field ook ,   men  flerft  op  zulk  cenc  reis ,   zo  is  ’t  altijd  loflijk ,   zijn  léven  in  dienfl  der 

wétenfehappen  verloren  te  hebben.  Is  men  zelfs  zo  gelukkig  van  weêr  terug  te 

komen  >   zo  is  het  zeer  aangenaam ,   dat  men  veele  zwarigheden  tc  boven  geko- 

men is,  veelc  volken  gezien  heeft,  die  door  de  Europeërs  voor  onbefchaafd , 

zelfs  wel  voor  barbaaren,  gehouden  worden,  en  dat  men  dezelven  
van  een’  bé- 

teren kant  heeft  léren  kennen. 

Bij  deze  gelégenheid  zal  ik  nog  van  een’  and’ren  ongelukkigen  geleerde  ge- 

wag maken,  dien  Frankrijk  naar  het  Ooften  zond,  en  van  welken  men  in  de 

noordlijke  gedeelten  van  Europa  mogelijlc  in  ’t  geheel  geen  narigt  b
ekomen  heeft. 

Deze  was,  zo  ik  mij  niet  vergis,  een  heer  simon.  Hij  was  
een  lid  van  het  ge- 

nootfehap  der  wétenfehappen  te  Parijs,  een  natuur -genees  -   en  ,   gelijk  men  mij 

verzékerde,  ook  een  fterrenkundige.  Hij  ging  van  Frankrijk  regtdoor  naar  
Ha- 

Icb.  Zijne  landslieden  wilden  hem  zijn  verblijf  in  deze  ftad  aangenaam  mak
en, 

en  bezogten  hem  zeer  vlijtig;  doch  hij  was  niet  naar  het  Ooften  gekomen,  om 

zijnen  tijd  aldaar  in  gezelfchap  der  Europeëren  doortebrengen.  Dezen  H
oorden 

hem  dikwils  in  zijne  naarvorfchingen.  Hij  befloot  daarom ,   naar  Diarbekr  to 

gaan ,   in  de  hoop  dat  hij  aldaar  gcrufter  zou  kunnen  ft
udéren.  Hier  waren  geen 

andere  Europeërs,  dan  eenige  Capucijncn,  die  
allen  in  één  huis  woonden,  en 

die  hem  gewillig  innamen.  Dengeenen,  die  in  eenkloo
ftcr  tehuis  geweeft  zijn, 

zal  het  bekend  zijn,  dat  onder  de  munniken,  hoe  klein  
ook  hun  gezelfchap  is, 

Lil  2   altoos 
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altoos  onëenigheden  heerfchen.  Dc  paters  te  Diarbekr  onderhielden  den  heer 

simon  dagelijks  met  de  twiRen,  die  zij  onder  malkanderen 'hadden,  Cn  allen  be- 
nijdden eenen  broeder  (frater) ,   die  met  zijne  artzcnijkunde  zeer  veel  geld  ver- 

diende, en  daarom  meende,  meer  gemaks  en  genoegen  te  kunnen  begeren , 

dan  de  goede  vaders ,   die  flegts  zeer  weinig  verdienden.  Den  heer  simon  begon 

het  gezelfchap  der  Europeëren  nu  gantfchiijk  te  vervélen,  cn  hij  nam  het  wan- 

hopig befluit,  van  in  de  hoofdmoské  te  gaan,  en  een  Mohammedaan  te  wor- 

den. De  regering  gaf  hem  tijd  van  bedenken  ,   en  de  Capucijnen  gaven  zig  alle 

moeite,  om  hem  van  zijn  voomémen  aftebrengen ;   doch  hij  wilde  befnéden 

worden,  en  werd  het  ook  indedaad.  Hij  verbeeldde  zig  milïchien,  dat  de  Tur- 

ken hem  uit  hoofde  zijner  wétenfehappen  een  rijklijk  beftaan  zouden  géven, 

wijl  zij  voorzeker  zijns  gelijken  niet  hadden.  Maar  hierin  bedroog  hij  zig  deer- 

lijk. Men  liet  het  aan  hem  over ,   zijn  brood  als  Artz  zo  goed  te  verdienen  als 

hij  kon;  en,  hoe  hoog  ook  anders  de  Turken  een’  curopifch’  geneesheer  plégen 

te  fchatten  ,   zo  veragtte  men  hem  als  een’  menfeh,  die  zijnen  godsdienft  en  zijn 
vaderland  ontrouw  geworden  was.  De  heer  simon  ging  daarop  naar  Bagdad,  en 

leefde  aldaar  deels  van  eenen  handel  in  drogerijen ,   deels  van  hetgeen  hij  als  Artz 

verdiende.  Evenwel  verloor  hij  hierbij  de  luft  tot  de  wétenfehappen  niet,  maar 

botanifeerde  nog  Reeds  met  allen  ijver.  Perzië  was  in  dien  tijd  geheel  door  in- 

landfche  onluften  ontroerd.  Veelen  der  krijgsöverften  van  nadir  sciiah  noem- 

den zig  Khdn ,   eik  wilde  over  ééne  of  meer  provinciën  heerfchen ,   en  zij  voer- 

den daarom  onder  malkanderen  de  bloedigflc  oorlogen.  Eén  dezer  Kluns ,   die 

zig  meefler  gemaakt  had  van  eene  Rad  niet  ver  van  de  turkfche  grenzen,  werd 

ziek,  en,  als  hij  hoorde,  dat  te  Bagdad  een  europifche  Artz  was,  ontbood  hij 

den  heer  simon  ,   doeh  deze  had  geen  luR  om  te  komen.  Het  verdroot  den  per- 

zifchen  officier,  zulk  een  antwoord  van  eenen  geneesheer  te  ontvangen,  even- 

wel kon  men  hem  niet  met  geweld  uit  Bagdad  halen.  De  Perzen  zonden  lieden 

uit,  om  den  heer  simon  opteligten  als  hij  botanifeerde,  en  dezen  bragten  hem 

ook  tot  den  Khan.  Hier  werd  hem  op  zwaare  Rraf  bevolen ,   den  lijder  te  ge- 

nezen, hoe  zwak  hij  ook  was.  De  Turken  belonen  hunne  Artzen  voorzéker 

flegt;  doch  de  meeRen  geloven  zo  vaR  aan  ’t  noodbefluit,  dat  zij  het  hun  niet 

toerékenen,  wanneer  de  lijder  flerft.  Dc  voornaame  Perzen  zijn  zo  beleefd 

niet.  Toen  de  Khan  Rierf,  werd  de  heer  simon  mishandeld,  en  in  de  gevange- 

nis. 
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nis  geworpen.  Kort  daarop  werd  deze  partij  door  eene  andere  uit  de  fcad  ge- 

jaagd. De  nieuwe  Khan  werd  ook  ziek.  En,  als  hij  hoorde,  dat  er  een  eu- 

ropifchc  Artz  in  de  gevangnis  zat,  deed  hij  den  heer  simon  aanftonds  op  vrije 

voeten  Hellen :   en  >   a^s  ̂ eze  hem  ten  volle  genezen  had ,   verzogt  hij  om  verlof 

om  weer  naar  Bagdad  te  mogen  kéren ;   maar  de  Khan  wilde  zulk  een’  bekwaa- 

men  Artz  niet  laten  vertrekken.  Hij  noodzaakte  den  heer  simon,  hem 

op  al  zijne  veldtogten  te  verzeilen;  en,  toen  hij  ten  laatften  door  den  vij- 

and overrompeld  en  neêrgefabeld  wierd ,   moeit  de  Artz  er  zijn  léven  ook  bij  in- 

fchieten. 

De  heer  simon  werd  van  de  Europeërs ,   die  hem  perfoonlijk  gekend  hebben , 

zeer  betreurd.  Hij  had  uit  Perzië  nog  geftadig  aan  de  franfche  Agenten  te 

Bafra  gefchréven,  zomtijds  geheel  verftandige  en  fraije  brieven,  doch  zomtijds 

ook  zulke  laffe  en  ongerijmde  zaaken ,   dat  men  er  niet  anders  uit  befluiten  kon , 

dan  dat  hij  bij  vlaagen  geen  meeltcr.  van  zijn  verltand  geweelt  is.  Waarfchijnlijk 

was  hij  dus  ook  in  zulk  een  rampzalig  tijdpunt  5   toen  hij  te  Diarbekr  het  befluit 

nam  van  tot  het  mohammedaandom  overtegaan. 

.   ✓ 

l 
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REIZEN  van  eenen  HOLLANDER 

LANGS  VERSCHEIDENE  WEGEN  IN  YEMEN, 
VAN  WELKEN  in  het  VOORGAANDE 

NIET  GEWAAGD  WORD. 

Deze  Hollander  was  de  renegaat,  van  welken  ik  in  debefchrijvingvan  Ara- bic ,   bladz.  182  melding  gemaakt  heb.  Hij  toonde  mij  de  aardrijkskundige 

aanmerkingen ,   welken  hij  op  zijne  reizen  in  Yemen  aangetekend  had.  Wijl  ik 

onder  dczelven  de  volgende  berigtcn  vond  van  landftreeken ,   die  ik  zelve  niet 

gezien  heb ,   zo  liet  ik  er  mij  een  affchrift  van  géven :   ik  twijfel  niet,  of  zij  zul- 

len den  beminnaaren  der  aardrijkskunde  aangenaam  zijn ,   en  hebze  daarom ,   uit 

het  hollandfch  vertaald,  hier  willen  bijvoegen.  Vermids  ik  den  mceften  tijd  ge- 

durende mijn  verblijf  te  Mochha  ziek  was ,   verzuimde  ik  den  gewézen  chriflen 

naam  van  dien  goeden  man  optefchrijven.  Doch  aan  het  einde  zijner  narigten 

vind  ik  eenige  cieraaden,  en  tuflchen  dezelven  de  merkletters  <wa  ,   dat  is 
DWHR.  Dezen  zijn  vermoedelijk  dc  eerfte  letters  van  zijne  naamen. 

I.  Weg  van  Sana  over  Rêma  mar  Beit  el  fakïh. 

Men  rcifl  van  Sana  omtrent  3   uuren  door  een  effen  land  tot  aan  eene  kleine 

bezuurde  flad  HüJJes.  Eenige  uuren  verder  over  bergen  en  vlakten  komt  men 

voorbij  twee  dorpen  tot  Weïldn.  Deze  kleine  flad  ligt  in  eene  wélbebouwde 

ftrcelc ,   en  behoort  aan  de  familie  van  ishak  ibn  el  iMaM  el  MAHaDi  achmed  , 

sahheb  charres.  Niet  ver  van  Weilan  ligt  een  kaftecl  op  een’  tamelijk  hoogen 

berg.  Vervolgens  gaat  de  weg  over  hooge  en  ten  deele  fleile  bergen ;   langs 

die  bergen  egter,  welken  het  moeilijkfle  om  te  beklimmen  zouden  geweeflzijn, 

is  de  weg  geplaveid.  Langs  dezen  weg  komt  men  door  eenige  dorpen ,   en  naar 

Doffa ,   eene  kleine  flad  in  eene  vlakte.  Hier  vind  men  nog  overblijfzels  van 

een 

/ 
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een  overoud  gebouw,  en  daarbij  groote  gehouwene  Iteenen  mét  geheel  bijzon- 
dere fchiijftekens  (   )•  ̂    ̂n  Doffa  reilt  men  omtrent  3   uuren  door  een’  zandi- 

gen  onbebouwdcn  oord.  Vervolgens  voorbij  een  paar  dorpen,  en  komt  te 

Mindsja,  een  aanzienlijk  dorp  met  een’  fteenen  karwanferoj.  Omtrent  {   uur 
verder  komt  men  aan  de  voorftad  van  Dordn  onder  aan  den  berg.  Ten  noor- 

den van  de  Rad  Doran  heeft  men  eene  groote  vlakte,  doch  tenooften,  zuiden, 
en  weden ,   niet  dan  bergagtige  ftreeken.  Aan  den  hoogen  en  Reilen  berg,  aan 

welken  de  Rad  ligt ,   is  een  geplaveide  weg  van  benéden  af  tot  boven  aan  des- 

zelfs  top.  Op  dezen  weg  is  boven,  eer  men  aan  den  top  komt,  eenegetnetzel- 

de  poort,  en  boven  dezelve  de  woning  van  een’  voornaamen  Schech  hassan 

cabüli.  Boven  op  den  berg  is  eene  groote  van  gehouwene  fteenen  gebouwde 
moské  met  de  begraafplaats  van  metwókkel  ismaül  ibn  kossem  EL  kbïr 

welke  als  een  heilig  geëerd  word.  Men  ziet  hier  insgelijks  de  begraafnisfen  van 

hassan  ibn  KnassEM  el  kbiRj  en  van  eenen  Imam  el  mejid  BiLLaH  ibn  met- 

wókkel. Als  ook  digt  bij  de  moské  twee  groote  uit  de  rots  gehouwene  maga- 

zijnen, Dsjehennam  en  XJbbeno  genoemd  (f).  De  opperRe  vlakte  des  bergs  is 

eene  dagreize  lang,  en  wél  bebouwd. 

Als  men  van  Doran  verder  reilt ,   zo  laat  men  voor  eerlt  een  klein  dorp  aan 

de  linke ,   en  naderhand  nog  een  dorp  aan  de  regte  hand  liggen.  Daarna  gaat  de 

weg  Heil  bergaf,  en  men  komt  aan  de  woning  van  eenen  Nukib  van  Esit  el  Car- 

rerni.  Niet  lang  daarna  gaat  men  weer  Heil  bergaf,  en  komt  aan  eene  groote 

karwanferoj  Jerf  ibn  Amer ,   bij  een’  kleinen  vloed  tuflehen  twee  bergen ,   in  eene 
aangenaame  ftreek,  die  vol  koffijhoven  is.  Men  gaat  verder  bergaf,  dan  over 

eene  zandige  vlakte  tot  aan  een’  engen  doorgang  Deik  ibn  Amer.  Deze  ligt  tus- 
fchen  lleile ,   en  bijna  loodregt  ftaande  bergen,  en  is  omtrent  een  uur  gaans  in 

de  lengte,  doch  flegts  6   of  7   voet  breed.  Naderhand  komt  men  aan  den  vloed 

Rcinia  

,
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(*)  Dezen  zijn  miffehien  de  opfchriften ,   waarvan  ik  bladz,  391  en  in  de  befchrijving  van  A- 

rabië,  bl.  89  en  222  vermoed  heb,  dat  zij  van  de  Hamjaren  gefchréven  zijn. 

(f)  ik  denk,  dat  deze  zogenaamde  magazijnen  tot  karwanferojs  voor  de  in  de  oude  tijden 
hierheen  komende  reizigers,  of  tot  koornfehuuren  gediend  zullen  hebben.  Men  noemtze  ook 

JDsjehemm  en  Hm  Dsjehemam. 
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} lama,  welke  in  dezen  oord  ontfpringt.  Dan  krijgt  men  een’  zeer  moeilijken 
weg,  wijl  men  in  de  ccrfte  2   uiiren  tot  bij  eene  kanvanferoj  Zimmena  dikwils  door 

den  gemelden  vloed,  welke  aan  beide  zijden  fteile  bergen  heeft,  gaan  moet.  Bij 

Zummena  verlaat  men  den  vloed.  Men  gaat  omtrent  3   üuren  over  heuvels  en 

vlakten  tot  Medina  el  Abid.  Dit  is  een  aanzienlijk  vlek  op  eenen  heuvel ,   in  eene 

vrugtbaare  koornftreek ,   m   welk  men  ook  veele  hoven  met  koffijboomen  vind. 

De  weg  van  Abïd  gaat  omtrent  2^  uur  verder  tot  aan  een’  nawen  doorgang» 

vóór  welken  men  aan  de  noordzijde  van  den  weg  eenige  dorpen  ziet.  Vervol- 

gens reift  men  een  groot  uur  fuflehen  bergen,  en  dan  omtrent  nog  een  uur  tot 

bij  een  marktvlek  Sak  el  Had.  Alsdan  komt  men  aan  een  dorp  Luma ,   en  van 

hier  gaat  men  nog  eenige  uuren  over  bergen  en  dalen  tot  Sük  esSebt ,   eenkafteel 

van  den  Schech  van  Sllj'ui,  op  een’  hoogen  berg.  Hier  is  eene  groote  fteenen 
karwanferoj.  Het  kafteel  van  eenen  ali  ibn  mansór  ,   Schech  van  Silha ,   ligt 

nog  hooger  op  dezen  berg.  Van  hier  reisde  de  Hollander  wéder  bergaf,  en  zag 

onder  weg  eene  ménigte  boomen  van  ccnc  bijzondere  foort. .   Doch  het  fchijnt , 

dat  deze  boom,  volgens  de  befchrijving  welke  hij  er  mij  van  deed,  geen  andere 

is,  dan  de  zogenaamde  indifche  vijgenboom,  op  welken  zig  de  cochenille  ophoud. 

Aan  dezen  weg  zag  hij  ook  eenige  hoven  met  koffijboomen ,   en  kwam  naderhand 

aan  eenc  koffijhut  Sochol.  De  volgende  weg  tot  bij  eene  Mokaija  el  Aïn  is  ook 

nog  flegt.  Van  hier  gaat  een  weg  naar  ’t  koffijhuis  Brit  el  GhoJJelli  en  Wadi  De~ 
Jieijan:  doch  hij  nam  cenen  weg  aan  de  regte  hand  naar  de  koffi  huizen  Julia  en 

Makaija  el  Nakib ,   tot  bij  eene  kanvanferoj  en  de  marktplaats  Sük  de  Hêl.  Hier 

zijn  twee  wégen ,   waarvan  die  ,   welke  aan  de  regte  hand  ligt ,   naar  Djnbbïe 

( Dsjébi ) ,   en  de  andere  naar  KuJJumma  ( Kasma )   gaat.  Onze  reiziger  nam  den 

weg  aan  de  linke  hand  naar  eene  koffijhut  Ufchaiib,en  zag  naderhand  aan  de  zuid- 

zijde van  den  weg  een  kafteel  Manor  genoemd  op  eenen  heuvel.  Daarna  ging  hij 

omtrent  i\  uur  bergaf,  en  zag  aan  de  regte  hand  een  geheel  vervallen  kafteel. 

Vervolgens  kwam  hij  aan  eene  koffijhut  Mutbag ,   welke  op  eenen  berg  ligt.  'Van 
hier  reisde  hij  door  het  gebied  Jdman ,   dan  bergop,  dan  bergaf,  en  kwam  aan 

de  ftad  Kusma ,   de  verblijfplaats  van  den  Döla  dezes  ampts.  Machsen  ïbn  ach- 

med  el  der,  de  Schech  van  dit  gebied,  woont  een  half  uur  ten  Z.  W.  van 

de  ftad. 

De  weg  van  Kusma  naar  Beit  el  fakzh  gaat  weftwaard  bergaf,  en  fchier  gefta- 

dig 
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dig  tuffchen  koffijplantagiën.  Men  komt  eerlt  aan  een  dorp  Minnura  ,   en  dan 

aan  eenc  karvvanferoj  El  urs.  Verder  naar  benéden  komt  men  aan  een’  kleinen 

vloed ,   en  bij  eenc  koffijhut  Kübbet  el  Scherf.  Naderhand  is  de  weg  tot  Aludsje 

toe  in  het  droögc  jaargetij  zandig ,   doch  gedurende  de  regenmaanden ,   en  eenigcn 

tijd  daarna,  ban  men  hier  niet  anders  dan  langs  de  bergen  pafféren.  Aludsje  is 

een  groot  marktvlek  met  eene  goede  karwanferoj.  Van  hier  heeft  men  omtrent 

nog  is  uur  tot  bij  eene  mokaija  El  Derria ,   en  dan  ongeveer  nog  uur  door 

eene  met  hoornen  bewaffene  ftreek,  tot  dat  men  nog  eenen  heuvel  afdaalt, 
 en 

uit  de  bergagtige  ftreek  in  Thama  (Téhama)  komt. 

De  velden  digt  bij  de  bergen  inTehama  zijn  wél  bebouwd.  Het  cc  rite  dorp, 

welk  men  op  den  weg  van  Aludsje  naar  Bcit  el  fakfli  pafleert,  is  Seidd, een  klein 

uur  van  de  bergen ,   en  een  groot  half  uur  ten  zuiden  van  Mutdhhen.  Dit  Seiad 

is  hetzelfde  dorp,  welk  ik  op  mijne  reis  naar  Hadie,  Saïul  
genoemd  heb:  dus 

reisde  dc  Hollander  van  hier  tot  Beit  el  faklh  denzelfden  weg,  
die  reeds  bladz. 

320  befehréven  is. 

Men  kan  van  Medina  el  Abid  een’  karteren  en  bekwaam’ren  weg  naar  Kusma 

némen,  doch  de  Arabiers  zeggen ,   dat  de  lugt  aldaar  ongezond  is,  en  daarom  ge- 

bruikt men  dien  weinig.  Deze  weg  word  JVadiDeheijan  genoemd,  
en  is  de  grens- 

fcheiding  tuffchen  het  gebied  Silfia  en  het  ampt  Othuma. 
 Na  Jerhand  gaat  hij  dooi- 

de diftriótcn  Mujiwor  (yeelligt  Mcifuur')  en  Dub  ara ,   en  eindigt  bij  het  gebied  Ja- 

man.  Van  hier  reilt  meff  geltadig  bergop  en  bergaf  tot  aan  eene  plaats  Zêl  el 

Siya ,   aan  den  voet  van  den  fteilen  berg  Kusma.  Op  dezen  weg 
 zijn  4   koffijhui- 

zcn.  De  Hollander  had  den  naam  van  het  eerfte  verget
en.  Het  tweede  word  ge- 

noemd Beit  el  GhoJJeli ,   en  is  digt  bij  de  woning  van  eenen  Sophi
  Schech  hossejn 

EL  GHOSSELI,  bij  welke  men  eene  fraijc  moské  met  ee
nen  koepel  vind.  Het  der- 

de koffijhuis  noemt  men  Mokaijet  Aluwdn,  en  het  vie
rde  Mokaija  el  Siffa. 

II.  Weg  van  Kusma  naar  Dsjêbi. 

Men  reilt  van'  Kusma  op  den  weg  naar  Abid  tot  Sük 
 de  Hêl.  Dan  neemt 

men  een’  krommen,  zig  om  de  bergen  heen  flinge
renden  weg,  tot  bij  de  woning 

van  eenen  Schech  seiid  ibn  massüd,  en  een  daart
égcnöver  liggend  kalteel,  mo- 

xiammed  ibn  massüd,  den  broeder  des  gemelden  Sch
echs  toebehorende.  Van 

Mm  ra  hier 
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hier  gaat  men  bergaf,  en  dan  op  een’  effen  weg  tot  aan  eene  kleine  moské  met 
een’  gemetzelden  waterbak.  Daarna  komt  men  te  Sük  et  Telüd ,   een  vervallen 

dorp  bij  een’  engen  doorgang,  en  aan  den  voet  van  een’  Reilen  berg,  waarüp men  een  oud  k   afteel  ziet.  Van  hier  beeft  men  nog  een  uur  tot  Dsjêbi,  de  wo- 

ning  van  den  Doïa  dezes  ampts.  Hier  word  des  dingsdags  markt  gehouden.  De 
Rad  is  met  ecnen  muur  omringd  en  heeft  2   poorten. 

III.  Weg  van  Dsjêbi  naar  Belt  el  fSkib. 

Als  men  van  Dsjêbi  weftwaard  bergaf  reift,  zo  ziet  men  aan  beide  zijden  van 
den  weg  vcrfcheidene  dorpen,  en  komt  omtrent  i|  uur  daarna  aan  een  groot, 
van  fteen  gebouwd  koffijhuis  Ben  Hlndudn,  bij  eene  aanzienlijke  moske  met  een’ 
gcmetzelden  waterbak.  Dan  gaat  men  nog  omtrent  2   uuren  door  wél  bebouwde 
ftreeken  bergaf,  tot  aan  een  tamelijk  groot  dorp  met  eene  fraije  moské.  Hier 
ligt  een  mohammedaanfehe  heilig,  met  naame  el  alouie  begraven,  wiens  fee  ft; 
in  de  maand  Schaban  gevierd  word.  Een  groot  kwartier  uurs  verder  komt  men 
aan  den  voet  van  het  gebergte.  Van  hier  gaat  men  in  ruim  een  uur,  door  eene 
wadi ,   tot  naar  Robdt  cl  Naharfe ,   een  aanzienlijk  marktvlek.  Niet  ver  van  hier 

ziet  men  de  begraafplaats  eens  heiligen  omar  el  naharJe  genoemd ,   in  eene  fraije 
moské  met  een  koepel  aan  eenen  berg.  Boven  dezelve,  op  denzelfden  berg, 
is  de  woning  van  cenen  Zcid  bulghetf  el  naharJe  ,   die  niet  alleen  de  gemelde 

moske,  maar  ook  een  groot  huis  onderhoud,  in ’t  welk  reizigers  ontvangen 
worden.  Naderhand  komt  men  naar  Bdleble ,   een  groot  dorp  met  eene  matig 
wél  gebouwde  moské.  Verders  naar  Makaijat  el  Ghadem ,   Muttdhen ,   en  Beitel 

fakih.  Van  Dsjêbi  tot  Beit  el  faldh  heeft  men  omtrent  ƒ   5   dagreis.  (Hij  meent 
miffehien  2\  dagreis.) 

IV.  Weg  van  Dsjêbi  naar  Samfür. 

Deze  weg  loopt  van  Dsjebi  zeer  krom  om  de  bergen,  tot  bij  een  groot  dorp 
Kut fan,  met  eene  van  fteen  gebouwde  karwanferoj.  Verder  in  eene  wadi  tot 
Sük  el  Dsjumma ,   een  dorp  onder  aan  den  berg,  waarop  Hadsjïr  ligt.  Daarna 
komt  men  naar  Mokaijat  el  BV,  en  van  hier  (langs  den  weg  van  Sana  naar  Bcit 

el 

\ 

/ 
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el  faki'h ,   welke  in  het  voorgaande  befchréven  is)  naar  Samfür.  Dezen  weg 

legt  men  in  i|  dag  af. 

V.  W van  Sand  naar  Kusma  over  Luma. 

Men  rei  ft  van  Sana  naar  Huiles,  eene  kleine  ftad,  van  welke  in  het  voorgaan- 

de reeds  gewag  gemaakt  is.  Verder  naar  Sük  el  Ass,  een  tamelijk  groot  markt- 

vlek op  eenen  berg.  In  deze  ftreek  waft  veel  koffij.  Van  hier  gaat  men-  bergaf, 
en  naderhand  door  eene  effene  landftreek  tot  aan  een  marktvlek  Sük  el  Had.  Ver- 

volgens door  eene  vlakte  met  boomen  bewaffene  ftreek ,   naar  Sük  el  Dsjümma , 

een  matig  groot  marktvlek  tot  het  ampt  Doran  behorende.  Naderhand  reift  men 

door  bergagtige  ftreeken ,   die  tamelijk  met  geboomte  bewallen  zijn,  tot  Luma, 

een  dorp  welk  onder  den  Gouverneur  te  Sük  el  Sept  ftaat.  En  van  hier  verder 

naar  Kusma  op  denzelfden  weg,  welke  reeds  in  ’t  voorgaande  befchréven  is.  Van 
Sana  tot  Luma  zijn  3   dagreizen. 

VI.  Weg  van  Damdr  naar  Dordn. 

O   den  weg  van  Damdr  naar  Doran  gaat  men  ter  linke  hand  digt  voorbij  het 

vlek  Hen  dn ,   naar  El  khdma ,   een  dorp  op  eenen  heuvel.  Naderhand  komt  men 

aan  een  groot  dorp  Kutabel.  Verder  door  eene  zandige  vlakte ,   dan  door  berg- 

agtige en  wéderöm  door  effene  landftreeken  tot  aan  een  groot  dorp  Maber ,   in 

hetwelk  veele  linnenwevers  wonen.  Alsdan  gaat  de  weg,  dan  door  vlakten j 

dan  over  en  tuflehen  bergen  tot  Mundsja ,   en  verder  tot  Dordn. 

VIL  Weg  van  Sana  tot  Sadde. 

Men  reift  van  Sand  door  het  kleine  landfehap  Ham  dan  ruim  eene  halve  dagreis 

tot  aan  een  marktvlek  Jürbdn ,   cn  van  hier  nog  eene  halve  dagreis  over  fchoone 

vlakten  en  heuvels ,   aan  de  weftzijde  voorbij  een  groot  dorp  naar  Amran.  Deze 

Stad  is  met  eenen  muur  omgéven ,   en  ligt  in  eene  fchoone  en  vrugtbaare  bergag- 

tige ftreek.  Zij  heeft  2   poorten,  en  buiten  de  poort,  welke  naar  het  wellen 

is,  word  weeklijks  markt  gehouden.  Van  hier  reift  men  door  eene  effene  en 

Mmm  2   vrugt- 
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vrugtbaare  ftreek  lands  Iida  el  Bón,  aan  de  ooftzijde  voorbij  een  groot  bemuurd 
dorp  Dsjenned.  Naderhand  komt  men  aan  een  dorp  Dobber  op  eenen  berp-  pq- 

légen ,   en  daarna  naar  Dsjêb  el  ala ,   een  groot  dorp  aan  eenen  berg.  Het  dorp 

Dsjub  el  asfal  ligt  \   uur  verder  ter  linke  hand,  op  eenen  heuvel.  Een  goed 

uur  gaans  verder  komt  men  aan  eene  wél  gebouwde  karwanferoj  met  naame 

Rhêcle ,   aan  den  voet  van  eenen  berg.  Op  den  top  dezes  bergs  ligt  een  dorp 
Belt  el  Adham. 

Van  Rhêde  gaat  een  weg  weftwaard  naar  een  matig  vlek  Hameda ,   waar  des 

donderdags  markt  gehouden  word.  Op  een’  anderen  weg,  ooftwaard ,   komt  men 
over  Suk  el  ZeU  en  Kaa  el  Schams  naar  Debin. 

Van  Rhede  gaat  ook  een  weg  noordwaard  door  wél  bebouwde  velden ,   om- 
trent 2   uuren  lang  naar  Sober a ,   een  groot  dorp  aan  den  voet  eens  bergs.  Van 

hier  rei  ft  men  omtrent  H   uur  bergwaard,  en  paflèert  een  half  uur  verder  voor- 

bij een  dorp  Mehamma.  Hier  ziet  men  van  verre  naar  ’t  weften  een  groot  dorp 

Dsjelledi.  Daarna  heeft  men  een’  fteenagtigen  weg,  dan  tuflehen  bergen,  dan 
over  bebouwde  vlakten ,   tot  bij  twee  dorpen ,   waarvan  het  ééne  op  eenen  heu- 

vel en  het  andere  in  de  vlakte  ligt.  Het  laatfte  heet  Mefas ,   en  ligt  in  het  ge- 
bied Bern  kiïlbên.  Naderhand  komt  men  aan  eene  kleine,  met  eenen  muur  om- 

ringde ftad  El  Kasr.  Alsdan  ziet  men  hier  en  daar  op  beide  zijden  van  den  weg 
dorpen,  en  komt  aan  een  groot  dorp  Ghula  el  Adsjeib,  op  eenen  heuvel  gelézen , 
met  eene  karwanleroj.  Daarna  reift  men  naar  Chamdr ,   eene  tamelijk  grOote 
ftad,  liggende  op  eenen  heuvel ,   en  behorende  aan  den  Imam  te  Sana.  lïdi  ali 

ibn  machsen  ,   een  broeder  van  den  overledenen  Imam  el  metwóklel  khas- 

sem  ibn  hossejn  ,   was  gouverneur  van  deze  ftad.  Chamir  ligt  in  het  gebied 
Boni  Serêm.  Van  hier  heeft  men  omtrent  nog  4   uuren  tot  Mokaija  ibn  Amer , 

eene  groote  van  fteen  opgebouwde  karwanferoj.  AJJerie,  een  groot  dorp ,   ligt 
een  uur  verder  aan  de  weftzijde  van  den  weg.  Dan  komt  men  aan  de  woning 
van  eenen  Naklb  salech  ibn  nasr  ,   van  het  geflagt  Hafehid.  Deze  ftreek  noemt 

men  Bent  Ckeidr.  Daarna  ziet  men  een  dorp  Mefaa,  en  verder  2   dorpen  met 
naame  Kataren  aan  de  ooftzijde  van  den  weg.  Naderhand  komt  men  te  Hemd, 
eene  matig  groote  bemuurde  ftad  tuflehen  twee  hooge  bergen  Adsjamar  en  Ro- 
mied,  in  het  gebied  Beni  UJJemed.  Omtrent  Huur  verder  noordwaard  komt  men 

aan  een  groot  dorp,  en  de  woning  der  familie  van  eenen  Nakib  ali  ibn  nasr. 

EL. 
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el  achmer  ,   die  te  Sana  onthoofd  is.  De  weg  gaat  nog  verder  langs  den  berg 

Romied  en  men  ziet  te  wederzijde  dorpen ,   tot  bij  eene  koffijbut  El  Fok.  In 

deze  ftreck  is  het  zomtijds  onveilig  voor  reizigers.  Dan  gaat  de  weg  wederom 

over  heuvels  en  door  vvadis  tot  Chehvan ,   eene  tamelijk  groote  doch  opene  Rad 

op  een’  kleinen  heuvel.  Hier  vind  men  nog  puinhoopen  van  de  paleizen  der 

Imams,  welken  in  de  oude  tijden  in  Yemen  geregeerd  hebben.  (Deze  over- 

blijfzels  zijn  naar  gedagte  nog  van  de  tijden  der  Tobbds ,   gelijk  ik  in  de  befchrij- 

ving  van  Arabië,  bladz.  251  vermoed  heb).  Verder  noordwaard  aan  de  weflzij- 

de  van  den  weg  ligt  een  groot  dorp  Bobdn,  en  Reit  et  Thoba.  Alsdan  reiffc  men 

over  eenen  grooten  en  hoogen  berg  Dsjdbbel  Aswad ,   en  komt  naderhand  door 

Sük  el  Harf,  een  groot  marktvlek  in  eene  vlakte,  en  in  ’t  gebied  Sefidn.  Een 

half  uur  van  hier  naar  het  wellen  ligt  Medukka ,   eene  kleine  bemuurde  Rad , 

behorende  der  familie  Hobeifch.  De  weg  van  Sük  el  Harf  gaat  verder  noord- 

waard door  vlakke  Rreeken  lands,  waar  men  te  wederzijde  dorpen  ziet,  om- 

trent 4   of  5   uuren  tot  Birkdn ,   een  groot  dorp  op  de  grenzen  van  het  gebied  Sefian. 

De  geheele  Rreek  van  Birkan  af  tot  aan  het  vlek  Kuddet,  word  Amafia  genoemd. 

Zii  is  volbofchen,  doch  weinig  bewoond,  en  uit  dien  hoofde  reiR  men  hier  met 

eroote  onveiligheid.  Men  vind  tehalven  wege  een’  grooten  waterhouder,  bij  welken 

de  reizigers  hun  nagtléger  plegen  te  houden.  Van  Kuddet  heeft  men  ruim  nog 

eene  halve  dagreis  door  bebouwde  landRreeken  tot  Sdade ,   eene  oude  met  eeneu 

muur  omringde  Rad,  grooter  dan  Sana.  Zij  heeft  3   ftadspoorten  >   naamlijk 

Bab  Hadi ,   Bdb  Manfêr ,   en  Bah  el  Kasr,  en  een  matig  groot  en  Rerk  kafleeL 

Men  vind  hier  ook  de  begraafplaats  van  den  Imam  el  hadi  ,   welke  als  een. 

m-ootc  heilig  aangemerkt  word,  in  eene  moské  met  eenen  koepel.  De  inwoners 

dezer  Rad  zijn,  (gelijk  de  fchrijver  dezer  reisroute  zegt) ,   altemaal  fchelmen  en 

dieven,  en  willen  hunnen  beheerfcher  jussof  ibn  khassem,  welke  eene  halve 

dagreis  ten  weRen  van  Sdade  woont,  niet  vergunnen,  zijn  verblijf  in  deze  Rad 

te  némen.  Twee  of  drie  uuren  ooRwaard  van  Saade  is  eene  groote  moské,  in 

welke  naar  het  voorgeven  der  Arabiers  alhier ,   de  geduldige  job  begraven  ligt  (*). 

In 

r*)  Op  de  oofbdjJe  van  Arabië  toonde  men  mij  de  begraafplaats  van  job  digt  aan  den Eufrat, 

nabij  Helle,  dat  is  een  uur  ten  zuiden  van  Ba
bilon. 
Mmm  3 
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In  het  landfchap  Saade  vind  men  ijzerbergwerken.  De  weg  tuffchen  Sana  ea 

Saade  word  op  zéven  goede  dagreizen  gefchat.  Eene  ftad  Abearis  ligt  drie  dag- 

reizen ten  noorden  van  Saade. 

VIII.  Weg  van  Sana  naar  Kaukeban. 

Men  reift  van  Sana  door  Bir  el  Afiab ,   en  verders  een  uur  in  de  vlakte  tot 

aan  cene  karwanferoj  Mutbach ,   aan  een’  kleinen  berg,  en  op  de  grenzen  van 
het  gebied  Hamdan.  Van  hier  ongeveer  2\  uur  verder  weftwaard  tot  aan  eene 

groote  karwanferoj  Tuila,  heeft  men  ter  linke  hand  haaft  geftadig  bergen,  doch 

aan  de  regte  hand  ziet  men  hier  en  daar  dorpen.  Daarna  reift  men  door  ver- 

fcheidenc  dorpen,  en  komt  na  omtrent  i §   uur  aan  eene  groote  karwanferoj 

Beit  el  Nauvi.  Naderhand  gaat  men  door  eenen  kleinen  vloed  en  over  eenen 

berg,  digt  voorbij  een  groot  dorp  Mendkeb,  over  ccne  groote  zandige  vlakte, 

en  wederom  tuffehen  bergen  tot  Hadsjar  Seiid ,   een  matig  dorp  met  een  kafteel 

op  eenen  berg.  Aan  de  zuidzijde  van  dezen  weg  ligt  het  ampt  Hcime.  Daarna 

komt  men  aan  een  koffijhuis  op  eenen  berg,  en  op  de  grenzen  tuflehen  de 

diftriéten  Hamddn  en  Kaukebdn.  Van  hier  heeft  men  flegts  nog  één  uur,  door 

wél  bebouwde  velden ,   tot  Schibdm ,   eene  aanzienlijke  ftad  met  eenen  muur  om- 

ringd en  aan  den  voet  van  een’  fteilen  berg  gelegen.  Het  land  daaromheen 
heeft  geen  gebrek  aan  water.  Men  vind  buiten  de  ftad  ook  eenige  fraije  tui- 

nen, en  eene  groote  moské  met  eenen  koepel,  in  welke  mohémmed  ibn  hös- 

sejn,  de  zoon  des  thans  regérenden  Sidi  achmed  ,   begraven  ligt.  VanSchibam 

heeft  men,  nog  een  klein  half  uur,  eenen  breeden  geplaveiden  weg,  langs 

een’  fteilen  berg  tot  Kaukeban ,   eene  tamelijk  groote  ftad  op  eene  fteile  rots. 

Dezelve  heeft  ten  noorden  een’  fterken  muur  en  eene  ftadspoort  met  3   torens 

agter  malkanderen.  De  alhier  regérende  Koning  (Sidi)  heeft  in  deze  ftad  voor 

weinige  jaaren  een  hoog  paleis  voor  zig  laten  bouwen ,   welk  men  op  den  berg 

Nikkum ,   digt  bij  Sana,  duidelijk  zien  kan. 

IX.  Weg  van  Schibdm  naar  Amrdn. 

'   \ 

Op  den  weg  van  Schibara  naar  Amran  reift  men  voor  eerft  omtrent  een  uur 

ver 
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ver  dooi  bebouwde  velden.  Dan  gaat  de  weg  bcrgwaard  op ,   omtrent  1}  uur 
tot  naar  Tulla,  eene  matig  groote  bemuurde  Rad  op  de  vlakte  van  een'  hoogen 
berg.  Dezelve  beeft  2   groote  poorten  en  céne  kleine.  De  poort  naar  den  kant 
van  Kaukeban  beet  Bab  WtJi ,   en  de  andere  Bah  Amran.  Men  vind  hier  ook 
een  fterk  kafteel  op  eene  fteile  rots ,   insgelijks  de  begraafplaats  van  eenen  zoon 
des  Imams  el  hadi,  welke  te  Saade  begraven  is,  in  eene  groote  moské  met 
eenen  koepel.  Van  hier  gaat  men  omtrent  uur  bergaf,  tot  aan  eene  kleine 

met  eenen  muur  omringde  plaats  Dehan.  Nog  if  uur  verder  komt  men  aan 
eene  andei  e   kleine  met  cenen  muur  omringde  plaats  Kavvietên ,   aan  de  zijde  van 
eenen  berg.  Als  dan  gaat  de  weg  omtrent  2   uuren  door  bebouwde  velden.  Ver- 

der over  eenen  heuvel,  voorbij  een  groot  dorp  Nedsjeran ,   liggende  op  eenen 
heuvel ,   en  naderhand  nog  een  uur  tot  Amrdn, 

X.  JVeg  van  Kauhbdn  over  Ugfeisg  Qlofafch') naar  Tehdma . 

Men  gaat  van  Kaukeban  ongeveer  3   uuren  over  eene  vlakte ,   en  dan  \   uur 
Heil  bergaf  tot  aan  een  koffijhuis  bij  eenen  kleinen  vloed.  Hierop  ziet  men  ter 

regte  band  van  den  weg  verfebeidene  dorpen ,   tot  men  naar  Tavile  komt.  Dit 

is  eenc  tamelijk  groote,  doch  opene  plaats,  met  een  fterk  kafteel,  liggende  op 
eene  fteile  rots,  en  heeft  eene  markt,  welke  des  zondags  gehouden  word.  Als- 

dan reilt  men  2   uuren  door  eenen  moeilijken  weg  bergaf,  tot  aan  .een  dorp 

met  eenc  groote  karvvanferoj.  De  volgende  weg  is  omtrent  een  uur  lang 

effen  en  zandig,  en  men  ziet  aan  de  linke  hand  een  kafteel  op  een’  hoogen 
berg.  Daarna  gaat  men  ongeveer  twee  uuren  bergaf,  door  eenen  met  hoo- 

rnen bewaflen’  oord  tot  aan  een  groot  dorp,  welk  aan  de  noordzijde  van  den 
weg  op  eenen  heuvel  ligt.  Dan  gaat  de  weg  in  eene  wadi,  in  eene  bergag. 
tige  ftreck ,   omtrent  nog  een  uur  in  het  gebied  Habbefchi  tot  Bedsjünu  Dit 
is  eene  tamelijk  groote,  op  eenen  heuvel  liggende,  en  met  eenen  muur  omring- 

de ftad,  waar  alle  maandagen  markt  gehouden  word.  Van  hier  gaat  men  eeniga 
uuren  over  bergen  en  dalen  tot  Mehauied,  en  men  ziet  op  dezen  weg  hier  en 

daar  dorpen,  en  cenigc  oude  puinhoopen.  Mehauied  is  eenc  tamelijk  groote  be- 

muurde ftad,  waar  weeklijks  des  dingsdags  en  des  faturdags  markt  gehouden 

word» 
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word.  Bij  deze  ftad  ligt  ook  een  kafteel  op  eenen  heuvel.  Naderhand  ziet  men 

aan  beide  zijden  van  den  weg  eenige  dorpen  ,   en  komt  2   uuren  daarna  aan  eene 

kleine  plaats,  waar  des  donderdags  markt  is.  Alsdan  heeft  men,  omtrent  een 

uur ,   een’  flegten  weg  in  eene  met  hoornen  bewaiïène  ftreek  tot  aan  een  klein 

koffijhuis.  Hier  liggen  eenige  foldaaten  van  den  heer  (Sidï)  van  Kaukeban  om 

den  landweg  veilig  te  houden.  Dan  vind  men ,   ongeveer  nog  een  uur  lang , 

eenen  éven  zo  bezwaarlijken  weg  tot  aan  een  koffijhuis  bij  eenen  vloed  onder  aan 

den  berg,  en  op  de  grenzen  der  heerfchappij  Kaukeban.  Verder  reift  men  door 

bofchiigtige  ftreeken  tuflehen  bergen ,   waar  de  weg  zomtijds  zeer  onveilig  is. 

Alsdan  gaat  men  den  fteilen  berg  Höfafch  opwaard.  Een  half  uur  daarna  komt  men 

aan  een  matig  dorp  met  een  klein  kafteel.  Nog  een  half  uur  hooger  op  den  berg 

komt  men  aan  eene  wagt  van  den  Dóla  te  Sefekin ,   die  de  reizigers  pleegt  tevifi- 

téren.  Verder,  if  uur  hooger  op  den  berg,  komt  men  aan  een  groot  dorp 

Beit  el  Nushêli.  Van  hier  ziet  men  ,   nog  een  weinig  hooger  aan  de  regte  hand, 

een  matig  groot  kafteel.  Nadat  men  eindelijk  boven  op  den  berg  gekomen  is , 

heeft  men  nog  een  klein  half  uur  tot  Sefekin.  Dit  is  eene  tamelijk  groote  en  met 

een’  fterken  muur  omringde  plaats ,   en  de  woning  van  den  Döla  des  ampts  Höfafch. 
Men  kan  van  Sefekin  door  verfcheidene  wégen  naar  Tehama  komen.  De 

ééne  gaat  weftlijk  fteil  bergaf  tot  aan  de  grenzen  van  het  ampt  Höfafch.  Van 

hier  gaat  een  weg  over  Melhan  naar  Wulledsje.  De  weg  van  Wulledsje  naar 

Beit  el  faki'h  gaat  over  Robbo  el  Deniggora  en  Heidjir.  Een  andere  weg  noord- 

waard  door  Wadi  Chobt  Antar ,   eene woudagtige ftreek,  over  Derra  naar  Hameda , 

een  klein  dorp ,   waar  men  eenc  heete  zuurbron  vind. 

P.  S.  De  weg  van  Sana  naar  Rodda  is  omtrent  5   dagreizen. 

Van  Rodda  naar  Kdtaba  zijn  2   dagreizen. 

De  weg  van  Ta 'is  naar  Kdtaba  is  een  weinig  meer  dan  2   dagreizen.  Hij  gaat 

over  Dsjenned ,   het  gebied  Churrerfe ,   en  Cheirdn. 

Van  Kdtaba  reift  men  in  3 1   dag  over  Tojfua ,   Ghurreba  ,   Reha ,   en  Lahadsje , 

naar  Aden  (*). 

Van  Tdds  naar  Aden  zijn  vier ,   en  van  Mochha  naar  Aden  8   dagreizen. 

(*)  De  ftéden  Rodda  en  Kdtaba ,   liegen  dus  nüffchien  meer  zuidöoftlijk,  dan  ik  dezelven  op 
mijns  kaart  van  Yemen  getékend  heb. 

WAAR- 
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WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER 

CONSTANTINOPEL,  KAHIRA ,   in  ARABIE,  en  te  BOMBAY. 

e   thermometer  van  fahrenheit,  waarvan  ik  mij  op  mijne  reis  bediend  heb, 

was  te  Göttingen  onder  het  opzigt  van  den  heer  profeilbr  hollman  ver- 

vaerdigd,  en  bijgevolg  nauwkeurig.  Die  van  reaumur  was  te  Marfeille,  en 

dus  denklijk  naar  het  onderrigt  van  den  heer  kollet  gemaakt.  De  heer  profr. 

kratzenstein,  heeft  in  het  deel  der  verhandelingen  van  ’t  koninglijk 

deenfeh  genootfehap  der  wétenfehappen ,   bladz.  329,  en  in  zijne  Phyfic.  bladz. 

300  betoogd,  dat  deze  nieuwe  zogenaamde  reaumurfchc  thermometers  met  de 

egten  van  reaumur  niet  overëenftemmen.  Ik  heb  de  weinige  waarnemingen , 

welken  ik  met  den  thermometer  van  reaumur  gemaakt  heb ,   wel  op  de  fahren- 

heitfche  fchaal  gereduceerd,  doch  de  waarnérrlingen  zelven  ook  willen  aanhalen. 

De  thermometer  hong  bij  al  de  volgende  waarnemingen  in  de  opene  lugt  en 

in  de  fchaduw.  Naamlijk  te  Pera  in  een  open  venfter  omtrent  tégen  het  noord- 

ooften ;   te  Iiahira  tégen  het  ooftzuidöoften ;   te  Dsjidda  tégen  het  weftnoordwes- 

ten,  en  te  Loheia  en  Beit  el  fakih  omtrent  tégen  het  noorden.  Plet  vertrek, 

welk  ik  t eMochha  bewoonde,  was  tot  zulke  waarnemingen  niet  wél  gelegen.  Ik 

{telde  daarom  mijn’  thermometer  alle  middagen  in  eene  kamer  op  de  terras  van 
het  huis,  en  opende  deuren  en  venfters ,   opdat  de  lugt  er  vrijelijk  zou  kunnen 

doorfpélen.  Des  morgens  en  des  avonds  hong  ik  hem  buiten  tégen  het  gemel- 

de vertrek. 

Wijl  de  zon  de  voornaamfte  oorzaak  van  de  warmte  onzer  lugt  is ,   en  elk 

lézer  geen  gelégenheid  heeft,  de  gefteldheid  derzelve  voor  een’  gegeven  tijd  op- 

eene  gegévene  plaats  te  berekenen,  zo  heb  ik  het  dien  ft  ig  geoordeeld ,   onder  elke 

tafel  aantewijzen ,   hoe  ver  de  zon  op  eenen  zékeren  middag  ,   in  de  ftad,  waai 

de  waarnemingen  gemaakt  zijn,  van  het  toppunt  verwijderd  is. 

T   E 

Nn  n. 

r/Vaar- 
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W aannemingen  van  den  thermométer  van  Fahrenheit  te  pera 

bij  Conftantinopel ,   in  Auguftus  1761. 

Dag  der  1 maand,  j 
1   uuren 

Ivoonnidd 
hoogte  desj  1   des 
thermoin.  |   |   middags 
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P era  heeft  41  1'.  poolshoogte.  Den  31  ft™  Auguftus  was  hier  de 
afftand  der  zonne  van  het  toppunt  320.  3i/. 
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Waarnemingen  van  den  thermómêter  van  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  November  iyöi. 

Da g   der maand. 

uuren 
voormidd. 

hoogte  de. 
thermom. 1 luuren  des 
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hoogte  des 
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Kdhira  heeft  30°.  3'.  De  afftand  der  zonne  van  het  toppunt 
was  hier  den  30  November  ji°.  48'. 

Waar- 
Nnn  2 
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Waarnèmingen  van  den  thermomêter  van  Fahrenheit 

te  Kdbira,  in  December  1761. 

Dag  der maand. 
iiuren 

voormidd. 
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Den  3iften  December  was  de  afiïand  der  zonne  van  het  toppunt  530.  8'. 
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Waarnèmingm  van  den  thermométer  van  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  Januari]  1 762. 

Dag  der 
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12 

12 

1
”
 

48 

50 

51 
48 

17 

18 
19 

20 

18  I   48 

1   8   48  | 

1   
l' 

1 

1 
! 

2 
2 

63 

62 

1"
 

1 

48 

55 
""  21 

22 

23 

24 
1 i   8 

1   8 

49 

49 
2 
2 

64 

64 

i 

1 

rr 

10 

52 52 

25  I   1   8   I   49 
26  5   4<J 
27  1   9   53,  1 
28  !   1   8   |   56  1 

2 
2 
2 2   I 

65 

64 

66 

69 

10 

10 

10 

10 

53 
54 
57 
57 

29 

30 

31 

8 
8 
7 

57 

56 

47i 

2 
2 
2 

69
' 

62 

60 10 
10 
10 

58 

53 

53 

Den  3iften  Januarij  was  hier  de  affland  der  zonne  van  het  toppunt  47°.  2c' 

PFaar- 



454 WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER, 

Waarnèmingen  van  den  thermometer  van  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  Februari j   1762. 

Dag  der 
maand. 

nuren 
voonnidd. 

hoogte  des 
hermom. 1 

naren  des  |' nnmidd.  | loogte  des  1 .   hermom.  1 [ unren  des  [hoogte  des 
avonds.  1   thermom. 

I 

7   Uur. 

4sr 2   Uur. 

55°
 

10  Uur. 

4?i 

2 8 
43 

2 

56 

10 

44Ï 

3 8 

42 

2 

6o, 

10 

50 

4 

1   8 

49 
2 

66 

10 

52 

5 

8   ’ 

54 

2 

64 

II 

52 

6 7 

48 

2 

64 

II 

56 

7 8 

53 

2 

67 

ii 
56f 

8 8   1 

54 

2 

7* 

ii 57 

9 8 
53 

2 

7   2 

ii 

62t 

10 

8 

52 

2 

68 

II 

55 

II 
8 

52 

2 

64 

13 

51 

12 
8 53 2 62 

ii 

56 

— 13 

8 

54 

2 

7i 

12 59 

14 

8 53 2 

64 

il 

56 

15 

8 

52 

0 

66 

II 

5Ó 

16 1   7 

52 

2 

63 

ii 54 
17 

7 

5i 

2 

64 

II 

53 

18 

7 

5° 

2 

64 

ii 

|   53 

19 

8 

51 

2 

65 

II 54 

20 
8 54 2 

67 

ii 

1   57 

21 8 55 

2- 

68 

1 1 

55 

22 

8 

52 

2 

69 

ii 

60 

23 

8 59 2 

73 

II 

60 

24 

8 

5# 

2 

69 

II 

56 

25 

8 

53 

2 68 

12 

57 

26 

8 

57 

2 

69 

II 

56 

27 

1   8 

58 

2 

7i 

ii 

57 

28 

1   8 

54 
2 

7° 

14 

57 

De  afftand  der  zonne  van  het  toppunt  was  den  Februarij  37°.  54'. 

NB.  Den  2'1cn  cn  3den  Februarij  was  ik  te  Dsjtfe , 

en  dus  digt  bij  den  Nijl. 

IVactr- 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER. 455 

Waarnemingen  van  den  tbermométer  van  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  Maart  1762. 

Dag  der  1 
maand.  1 

I   uuren  1 

1   voorin.  I 

hoogte  des 
thërmom. 

hui  ren  deslhoogte  desj 
1   namidd.  I   fhemom.  | 

1   uuren  des 

1   avonds. 
hoogte  desl 
Chermom.  | 

J   
Wind

. 

1   1 2   I 
IH 

57°
 

54 

2   Uur. 

2 

090 

67 

|   II  U
ur. 

I 

56°  j 

62 3 

Is 

59 
2 

72 

1   II 

1 

z.  w. 

4   1 
8   I 

58 

2 
75 

1   II  1 d3Ï  1 
z.  w. 

5 I8  1 59  I 

2   | 

7°j  1 
1 1 

59 

6 8 
55 

2 
7°^ 

II 

62 7 |8  1 
62  1 

2 

83  j 

ir 

72 

z. 
8 

18 

61  1 2 

8r 

ii 

68 

N.  W. 

9   1 

I8
 

60 

2 

80 

II 

68 

N. 10  1 
8 

6   ïf 

2 
735 

N.  W. 

11 18 

61  \ 

2 

72 

13 

56 

N.  W. 

12  > 

'8 

56  1 

2 

70 

II 
59 1   N.  W. 

8 59 2 

70 

ii 

58 

N.  W. 14 

8 

58 

2 

72 

1 1 

59 
N.  W. 15 

8 

57 
2 77 

II 62 

w.  Z.  w. 

T   6 
1 2 

80 

ii 

68 z.  w. 

I   7 
2 

85 

II 

7o 

z.  w. 

i8 8 

65 

2 

80 

II 

66 

w. 
19 

8 

64 

2 

79 

II 

66 

w. 

20 8 

d4_ 

2 77 12 

63 

w. 

21 
8 62 2 

72 

12 

59 

N
—
 

22 8 
59 2 

75 

II 

64 

z.  w. 
23 

8 

d3 

1   2” 
73 

II 

,   60 

w. 

24 
1   2 

7*ï 

1 1 1   59 

N.  W. 

25 

8 
59 

2 

75 

II 

60 

w. 

2Ö 

27 

8 

58 

2 

2 
80 

86 II II 

64 

67 

z.  w. 

28 8 
66 

2 

81 

II 66 N.  0. 
29 

i8
 

64  ! 

1  
 2 

81 

1   11
 

67 

N.  en  Z. 

3°
 

18 

62 73 

11 

61 
W.  en  N. 

31 
18 

62 1 

1   II 

62 

Z.  W. 

Den  3iftcn  Maart  was  de  afïiand  der  zonne  van  het  toppunt  250.  48'. 

Ooo  2 TVaat' 



45Ó 

WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER. } 

Waarnemingen  van  den  thermométer  van  Fdhrenhét 

te  Kdhira ,   in  April  1762. 

Dag  der maand.  | 
I   uuren 

jvoorni. 

ihoogte  desl 
thermora.  | 1   uuren  des  (hoogte  des/  j   uuren  des  (hoogte  des |   nammid.  |   thermom.  |   |   avonds  Ithermom. 

J   |   W
ind. 

I 8   Uur 

6o°
 

2   Uur. 

74°
 

1 1   Uur. 

65°
 

N.  
~~ 

2 2 

81 

10 

66 

0. 3 8 

65 

2 

81 
ii 

70 

N.  0. 4 8 

64 

2 

81 

ii 

65 

N. 

5 8 

64 

2 

80 

ii 62 N.  W. 

6 8 
6 1 

2 73 ii 

64 

W. 

7 2 

74 

ii 

63 

N.  W. 

8 8 
66 

2 

81 ii 

7° 

0. 

9 8 

7   2 

4 

83 

12 

66 - 

10 8 66 2 

80 

ii 

65 

ii 8 
66 

ii 

66 

12 8 66 

2- 

76 

ii 

66 N.  W, 

13 

8 

65 

2 

78 

ii 

67\ 

w. 
14 

8 66 2 

77 
10 

65 

N. 

15 

6 62 2 77 
ii 

64 

N.  O. 
ié 8 

64 

2 

82 

ii 68 

N. 
17 

8 68 2 

84 

ii 

69 

1   z.  w.
  ~ 

18 
8 

67 

5 
80 

ii 

68 

!   z.  w. 
19 

8 

65 

2 79 ii 

67 

N.  en  N.W. 

20 

18 

67 

2 

87 

ii 

68 1   N.  O. 

21 
8 68 12 

66  I 

22 8 
66 

2 

83 

ii 

68 

w. 
23 

8 

67 

2 

78 

ii 

61 

N.  N.  W„ 
24 

8 

65 

2 79 

ii 

63 

N.  N.  W.. 
25 

8 

64 

2 

84 

ii 68 
Z. 

62 
8 

68 
2 79 

ii 

64 

w. 
27 

8 2 

7ói 

ii 66 W.  en  N. 
28 8 64  1 2 

76 

ii 

64 

N.  0.  en  Z. 29  I I8  I 65  II 
i tl 

11  I 
66  Ij 

N. 30  1
 

18  1 

66  1 

1 1 

10  1 

68  11 

De  afftand  der  zonne  van  het  toppunt  op  den  30^11  April  was  15°*  I3/- 

Waar - 

j 

\ 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDE
R. 

Waarnèmingen  van  den  themomèter  va
n  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  Maij  1762. 

457 

Dag  der maand. 
uuren 
voorm. 

I   hoogte  desll  uuren  des 

I   r hei  mom,  i   [namiddags j   hoogte  des .j  theirtom. 
uuren  des  ihoogte  desl 
avonds.  |   thermom.l 

Wind. 

N7N~a 

z.  w. z.  w. 
N.  W. 

\ 

N.  o. 

N.  N.  W. 

N- 

Den  3Ito  Maij  was  hier  de
  aftand  der  zonne  van  het 

 toppunt  8».  «t 

PPP 

Waar - 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER. 

Waarnemingen  van  den  thermométer  van  Fahrenhéit 

te  Kdhira ,   in  Junij  1762. 

Dag  der  1 maand.  | 1   uuren  (hoogte  desf 
[voorin.  1   thermom.  | 

uuren  des  I namidd.  | 
loogte  desf 

thermom.  1 
uuren  des  (hoogte  des] 
avonds.  ]   thermom.  1 

|   Wi
nd. 

I 
5   Uur. 

76°
 

i   Uur. 

QO° 

10  Uur. 

N. 

2 6 77 2 
94 

79
° 

Z.  en  W. 
3 5 

76 

1 

87 

10 

77 

N.  N.  W. 
4 5 

7i 

1 

85 

5 6 

7   2 

3 
86 

Z.  en  N. 

6 6 

71 

3 

85 

10 79 N.  N.  W. 

7 5 

76 

3 
88 10 

79 N.  0. 

8 6 

76 

3 

87 

10 
79 

w. 

9 6 

75 

3 

92 

10 

78 

N. 

IO 6 

71 

3 88 II 

76 

N. 

ii 6 

71 

2 

9i 

N.  O. 

12 6 

75 

3 
101 

10 82 
Z.  en  N. 

13 

6 79 3 

92 

10 

79 

N. 

14 

6 

74 

£ 

87 

10 

75 N. 

15 

6 

75 

2 

87 

10 

7<5 

N. 

1 6 6 

75 

2 88 10 

79 

N. 

17 

6 

76 

3 

95 

10 

80 

1   N. 

18 6 

75 

3 

96 

10 

82 

N.  N.  0. 

19 

6 

76 

3 
99 

10 
86 

N.  0. 

2.0 
6 

80 

3 

9   6 

II 77 

N. 

21 

6 

75 

3 

91 

10 

78  ! 

22 6 

75 

4 
93 

10 

82 

0. 

23 

6 
75 

4 

98 

ii 

86 

24 

6 

82 

3 
99 10 

79 
0. 

25 

6 

75 

3 

9i 

ii 

76  1 

N. 

62 

6 73 3 

9i 

ir 

77  1 

0.  en  N. 

27 

6 

72 

3 

90 

11 76  I N.  N.  0. 
28 6 

74 

3 

93 

ii 79  1 
N.  N.  0. 

29 

ll
6 

1   74 

1   3
 

1   97  1 

1  
 11 

N- 

30 
|l.8 

1   76 

1   3 

1   94  1 

1   ii 

1   80  * 

1   N. 

.   De  afïtand  der  zonne  van  het  toppunt  was  den  30'fcn  Junij  6°.  5   2'. 

Waar- 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER. 

4   S9 Waarnemingen  van  den  thermométer  van  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  jfulij  1762. 

Dag  der maand. 

|   uuren 
Ivoorm. 

hoogte  des 
thertnom. 

uuren  desjhoogte  desj  1   uuren  des 
namïdd.  |   thermom.  |   |   avonds. 

hoogte  des thermom. Wind. 

1 
2   1 

3   I 

4   1 5   I 

'
i
 

6   Uur. 5   1 

16  1 

76°
 

77 
77 

77 

3   Uur.j 

3   1 

3 

3   1 

94°
 

93 96  1 

97  1 

I   ii  Uur. 

Ui 
1 II 

77°
 

78 

84 

84 
N. N. 

N. 
N. 

t   ! 

!s  1 

z7?  | 

£   I 

33  1 

3   I 

IOI 

98 

97 

95 

1 II 

11 

11 

1   II 

86 

85 
83 

82 

N. 

N. 

N.  ten  0. 

N. 9   1 6 

77 

3 

95 

II 

80 

N. 
10 6 

77 
3 95 II 

82 

N.  ten  0. 

II U 

80 

3 94 
II 81 

N. 

12 

1? 

80  1 3 
94 II 

81  1 

N. 

13 

7 

78 

3 

92 

II 

78 

N.  ten  O. 
14 

6 

76 

3 

92 

11 

79 

N. 
15 

6 
77 

3 

95 

II 

81 

N.  ten  0. 

16 

1 6 

78 

II 

82 

N.  N.  0. 
17 

7 

76 

3 97 

II 

82 

N.  O. 

18 3 

96 

II 

84 

N.  0. 
19 

7 
80 

II 

84 

N.  0. 

20 3 

97 
II 

84 

21 
7 

82 
 ■ 

3 
97 

II 

83 

IN.  N.  0. 

22 6 

81 

3 

96 

II 

82 

N.  N.  O, 
23 

6 

78 

3 

96 

II 

82 

N.  N.  O. 24 

5 
75 

3 
93 

10 

82 

N. 25 

6 

76
 

3 
93 10 

83 

NT  
 

2   6 6 

76 

3 
93 

10 

84 

N. 

2 >7 

6 

76 

3 

96 

10 

82 

N. 

28 7 
82 

3 

99_ 
10 

83 

N. 29 

\7 

o83  1 
3 

96 

1 10
 

83 

N.  
— 

3° 

7 

83 

3 97 

10 

85 

N. 

31 

l7 

79 
1   3 

95 

1 10 

84 

N. 

Den  3iften  Julij  was  de  afïtand  der  zonne  van  het  toppunt  n°.  48'. 

P   p   p   2 Waar- 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER. 

Waarnèvningen  van  den  thermometer  van  Fahrenheit 

te  Kdhira ,   in  Aupiflus  1762: 

Dag  der  | maand.  | 
nurénf 

voormidd. 
hoogte  des  I thermom. ! 

1   uuren  des  1 

|   namidd.  | 
hoogte  des  I thermom.  1 

I uuren  des 
1   avonds. hoogte  des thermom. 

Wind. 

1 
2 

3 
4 

7   Uur. 7 

1   7 

78°
 

78 
80 

3   Uur. 

3 
3 
3 

95°
 

94 

96 96 

10  Uur. 

10 

10 
10 

84° 

84 

84 

86 

Schier  geftadig  uit  het  noorden.  SI 

eenigzins  weftlijk  of  oof 

5 
6 
7 
8 

7 
7 

7 
80 82 

82 

3 
3 
3 
3 

96 

96 
9   6 

96 

10 IÖ 
10 
10 

86 

86 

85 

84 

9 

10 11 

12 

7 
7 
8 
8 

80 
82 

84 

80 

10 10 
86 
86 

13  I 

;45 1 
1 6   1 

1   7 
1   « 

< 

80 

81 

3 
3 
3 

12 

98 

95 
95  I 
97  1 

8 

ro 10 

10 

89 

86 88 

85 

1 7 

18 

19 

2.0 

6 

h 
7 

8l 8l 

83 

81 

i 
12 12 

3 

95 

98 

99 

96 1   10 

10 

1   10 

1 

87 

88 

87 

ua:  cm 

fr  ST 

N 

ol 

3 rt-. 

21 
22 

23 
24 

8 

7 
7 
7 

81 

80 81 

8l 

3 
3 
3 
3 

95 

95 

94 

94 

\ 

10 

10 10 

85 

84 

84 

CU 
c/a 

De  afftand  der  zonne  van  het  toppunt  was  den  24^  Auguilus  180.  58'. 

.   t\  1   .   '   I 
■         ,   i 

Waar- 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER. 

Waarnèmngm  van  den  thermomèter  van  Fahrenheit 

door  den  heer  Cr amer  gedurende  myne  reis 

naar  den  bergSinaï ,   1762. 

461 

Dng  der 
maand. |   hoogte  des  ther- men. de;  movg. 

hoogte  des  ther- iiionn.  des  midd. hoogte  des  ther- 1   mom.  des  avonds. j   Betrokkene  lugt  te  Sues. 

Scpt-5 

84° 

94°
 

1   88° 6 86 

98 

82 7 
8 

84 

80 

96 

94 80 
Des  morgens  vroeg. 

9 

1   
76 

96 

81 

10 

74 

98 

84 

Des  avonds. 

ii 81 

98 

85 

Des  avonds. 

12 88 

98 

8r 

Des  avonds. 
J3 

71 

94 

89 

Des  middags.      20 80 

92 

86 

21 
80 

92 

80 
Des  morgens  vroeg. 

22 

76 

82 

80 

23 

80 

92 

86 

24 

72 

90 

88 
25 

76 96 

84 

2   6 

78 

98 

80 

27 

71 

84 

82 Den  geheeJen  namiddag.*- 
28 

72 

84 

80 

Den  gcheelen  voonnkC 

29j 

74 

84 

80 

Des  morgens  vroeg. 

3° 

71 

Des  morgens  vroeg. 

Oéi.  i 

7° 

86 

80 

2 

72 

82 

78 

mar- 



4&2  WAARNEMINGEN  over  het  WEEBER. 

Waarnemingen  van  den  thermomèter  van  Fahrenheit 

te  Dsjidda ,   m   November  1762. 

Dag  der  1 maand.  | 
I   uLiren  i 

|   /oorm.  [ 
hoogte  desl 
thermom.  | |   uuren  des  j 

1   namidd.  | 

hoogte  desl thermom.  | 
uuren  des  1 avonds.  | 

hoogte  desl thermom.  | 

J   
Wind

. 

3 
4 
5 
6 

7   Uur. 7 
7 
7 

78°
 

80 
77 
79 

12  Uur. 
12 
2 
i 

88*°
 

8   6f 

90 

861 10  Uur. 

83t° 

82 

81 
7 7 

78 

i 

84 

8f 

80 

8 7 
74 

9 

8it 

9 7 
74 

2 

91 

9t 81 

10 7 

76 

i 

85 

8 

83  1 

N.  W. 

ii 
7 

78 

1 

84 

9 
8i 12 

6f 

75Ï 
i 

85 

9 

81 

13 

3 

78 

i 

85 

10 81 

14 

8 

78 

i 86 9 

81 

15 

7 79 2 

9° 

9 

83 

16 7 

80* 

2 88 9 

83 

17 

7 

8ii 

i 

84 

9 
81 

Z. 
18 8 

75 
i 86 8 

81 

z. 
19 

8 77 2 

87 

10 

74 
z. 

-   20 7 73 1 

84 

9 

81 

z. 

21 
i 

87 

9 

79 
N.  W. 

2.2, 7 
77 

8 

80 

23 

8 

76 

2 

85 

9 
80  i 

j   N.  W
. 

24 

8 

76
 

2 

85 

io 

8if 

ITégen  ’t  ein- 

2   5 

8 

80 

2 

87 

de  der  maand 
26 8 

82 

3 

89 

9 

83 

meestendeels 

27 7 
81 

i 

85 

9 

82 

itusfchen  het 

28 8 

81 

3 86 9 

82 

zuiden  en  ’t 

29 

7 77 i 

85Ï 

9 

82 

westen. 

30 

7 

81 

2 

89 

9 

28t 

Dsjidda  ligt  op  21°.  28'.  poolshoogte.  De  afftand  der  zonne 

van  het  toppunt  was  hier  den  30^  November  43°.  n/- 

Waar- 

% 

J 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER.  463 

Waarnêmingen  van  den  thermométer  van  Fahrenheit 

te  Dsjidda ,   in  het  begin  van  December  1762. 

Dag  der maand. uuren voormidd. 

hoogte  des  f 
thermom.  I 

I   uuren  des  I 

1   namidd.  | 

hoogte  des  / thermom.  I 
uuren  des 
avonds. 

hoogte  des thermom. 
Wind. 

I 

7   Uur. 

79
° 

1 2   Uur. 

86° 

9   Uur. 

84°
 

z.  z.  w. 
2 7 

80 

2 

86 
9 

82 

z.  z.  w. 

3 

,   
7 

80 

I 
88 

9 

82 
z. 

4 
!   7 

79 I 

89 

9 

8.3 

z. 

5 
I   7 

80 

2 

89 

N.  W. 
6 7 

79 
I 

84 

9 

80 

N.  W. 
7 1   7 

76 

ï   \ 

85 

9 

82 

N   W. 
8 1   7 

77 
I 

83 

9 

8l 

N.  W. 
9 

1  
 7 

1   78t  1 

|
  
 1 
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Waarnèmtngen  van  den  thermométer  van  Fithrenbeit 

te  Loheia ,   in  Januari j   1763. 
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WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER 

Waarnemingen  van  den  thermométer  van  Fahrenheit 

te  Belt  el  fakih ,   in  Maart  1763. 
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Belt  el  fakih  legt  op  140.  31'.  poolshoogte.  Den  3iaen  Maart  was  des 

middags  de  zon  aldaar  nog  io°.  22'.  ten  zuiden  van  het  toppunt. 
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4   fy 
IVaarnèmingm  van  den  thermométer  van  Fahrenheit 

te  Belt  cl  faklh ,   in  April  1763. 
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Waarnémingen  van  den  thermometer  van  Fabrenhdt 

te  Mochha ,   in  Maij  1763. 
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De  poolshoogte  van  Mochha  is  130.  19'.  Den  i<ten  Maij  des  middags  was  de 

zon  hier  i°.  45', ,   en  den  31^  reeds  8°.  36'.  ten  noorden  van  het  toppunt. 
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JFaar nemingen  van  dm  thermometer  van  Fahrenheit 

te  Mochha  in  ’ t   begin  van  jhunij  1763. 
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Waarnémïngm  van  den  thcrmomêter  van  Fahrenbeit 

in  Jutij  1 763  te  Btr  el  ajfab  bij  Sand. 
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Btr  el  ajjab  ligt  op  150.  2l/.  De  zon  was  aldaar  den  24A211  Julij  des  middags 

4°.  35'.  ten  noorden,  en  den  ac^en  Auguftus  des  middags  te  Mochha  o°.  49'. 
ten  zuiden  van  het  toppunt. 

De  hoogten  van  mijnen  thermometer  van  Fahrenheit ,   op  bladz.  466  en  4.67 

aangehaald,  heeft  de  heer  baurenfetnd  op  het  einde  van  Maart  en. in  het  be- 

gin van  April  1763  te  Beit  elfak/h  waargenomen.  Ik  deed  in  diép  tijd  cene 
reis  naar  de  bergagtige  Breek ,   en  nam  zomtijds  de  hoogte  van  den  thermo- 
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m&er  van  reaumur  waar.  Men  zal  uit  deze  waarnemingen  een  groot  onder- 
fcheid  der  warmte  in  de  velschillende  landitreeken  van  het  kleine  gebied  des 
Imams  vinden. 

Den  a8[len  Maart  des  middags  te  12*  uur  was  de  hoogte  des 
thermometers  bij  Heiran ,   op  den  weg  naar  Uddên. 

Den  29ftcn  des  morgens  te  6   urnen  te  El  Wachfad. 
Aldaar  des  middags  te  12  uuren. 

Den  3ofc:'  des  morgens  te  6   uuren  bij  Uddên. 
Des  namiddags  te  2   uuren  op  de  hooge  bergen  tuflehen 

Uddên  en  Dsjöbbla.  .   .   _ 
Den  3iften  des  morgens  te  6J  uurs  te  Dsjöbbla.  . 
Den  2   ten  April  des  morgens  te  6\  uurs  2   mijlen  ten  ooilen 

van  Taas  op  eene  vlakte.  -   -   .   n 
Den  3   -tsn  des  morgens  te  6\  uurs  te  Robba  ten  weden  van  Taas. 
Den  4(ten  des  morgens  te  6\  uurs  te  Oude,  5   uuren  ten 

ouden  van  Has.  .... 

Wijl  ik  te  Lohcia  en  Sana  de  veiTcheidene  hoogten  van  mijn  weerglas  ook: 
op  bijzondere  uuren  opgetékend  heb ,   zo  zal  ik  dezen  hier  ook  nog  bijvoegen  , 
opdat  men  daaruit  zien  kan ,   hoe  évenrédig  de  thermometer  in  dit  land  dagelijks 
pleegt  te  rijzen  en  te  dalen.  ' 
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Te  Bombaij  op  de  poolshoogte  van  i8°.  55'  nam  ik  de  hoogte  van  denther- 
mométer  van  fahreniiEit  insgelijks  dagelijks  op  drie  verfcheidene  tijden.  Doch 

dewijl  de  warmte  hier  zeer  gelijkvormig  was ,   zo  agtte  ik  het  overtollig,  het 

gantiche  regifter  aftefchrijven.  Ik  tekende  op  het  einde  van  elke  maand  flegts  datgeen 

daarvan  aan,  wat  de  meefte  opmerking  verdiende,  en  dit  zal  ik  hier  bijvoegen.. 

In  September  1763. 

In  de  eerfte  dagen  na  onze  aankomft  te  Bombaij,  naamlijk  van  den  udcn  tot 

den  1 6 !en  September,  hadden  wij  helder  weeder.  Van  den  i6dcn  tot  den 

regende  het  haaft  dagelijks,  en  zomtijds  24  tiuren  aan  mal  kanderen.  Gedurende 

dien  tijd  was  Je  grootfte  hoogte  des  thermometers  den  23^  des  namiddags 

83V0  en  de  laagfte  op  den  19de!)  des  morgens  vroeg  790.  Op  die  dagen,  op 

welken  het  geftadig  regende,  veranderde  de  hoogte  van  het  kwik  fchier  in  het 

geheel  niet.  Van  den  241*™  tot  op  het  einde  dezer  maand  hadden  wij  den  meea- 

ten tijd  eene  heldere  lugt,  en  de  thermometer  rees  den  3often  tot  op  88°.. In  Oftober  1763. 

In  deze  maand  was  de  grootfte  hoogte  des  thermométers  op  den  17^  des 

namiddags  910.  en  de  laagfte  deszelven  790.  De  dagelijkfche  verandering  was 

in  het  begin  der  maand  gemeenlijk  flegts  40.  doch  tégen  het  einde  8   tot  90.  Het 

regende  alleenlijk  den  nden  5   voor  ’t  overige  hadden  wij  den  meeften  tijd  hel- 
dere lugt.  Den  2 3 ft™  waaide  de  wind  zeer  fterk. 

In  November  1763. 

In  het  begin  dezer  maand  rees  de  thermometer  te  Bombaij  gemeenlijk  tot  op 

88°.  Tégen  het  einde  der  maand  zomtijds  flegts  tot  op  8i°.  en  des  morgens 

vroeg  op  731.  De  dagelijkfche  verandering  was  fchier  geftadig  9   graaden.  In 

den  nagt  tuflehen  den  27**™  en  2 8 ft™  blies  de  wind  zeer  fterk  uit  het  ooften, 

en  den  volgenden  dag  hadden  wij  betrokkene  lugt.. 
In  December  1763. 

Van  den  iften  tot  den  151™  dezer  maand  was  de  lugt  geftadig  bezet,  en  in 
de  laatfte  twee  dagen  viel  er  een  weinig  régen.  De  hoogte  des  thermométers 

was  des  morgens  vroeg  gemeenlijk  72°.  en  des  namiddags  84°.  Den  2often  De- 

cember rees  hij  tot  op  87t  graad.  Tégen  het  einde  dezer  maand  daalde  hij  tot 

op  710.,  en  klom  des  namiddags  flegts  tot  op  82  graaden. 
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In  Januari j   1764. 

De  hoogte  des  thermometers  was  deze  geheele  maand  des  morgens  haaft  ge- 

ftadig  tullchen  71  en  69°.  en  des  namiddags  tullchen  80  en  83°.  Den  e6^n  des 

morgens  daalde  hij  tot  64°. ,   en  rees  des  namiddags  flegts  tot  76  graaden. In  Februari j   1764. 

Ijst  deze  maand  was  de  hoogte  des  thermometers  bijna  alle  morgen  69°.  en 

des  namiddags  79  tot  82°.  Den  9-ten  hadden  wij  een  weinig  régen. 
In  Maart  1764.. 

Den  ii den  dezer  maand  rees  de  therrnométer  bij  eenen  Herken  N.  W.  wind 

tot  88°.  en  den  1   jden  tot  89  graaden.  De  overige  dagen  in  de  eerfte  helft  van 

Maart  kwam  hij  te  Bombaij  niet  boven  de  83  graaden. 

In  de  laatfte  helft  van  Maart  vertrok  ik  naar  Surat,  eene  Had  welke  2°.  ie'. 

noordlijker  dan  Bombaij ,   en  omtrent  3   duitfche  mijlen  van  de  zee  af  ligt.  Hier 

rees  de  thermometer  gemeenlijk  tot  op  93°. ,   en  den  29(^1  dezer  maand  bij  ee- 

nen noordenwind  op  98°.  De  thermometer  van  reaumur  was  reeds  in  Arabië 

gebroken.  Op  de  reis  naar  Surat  wierd  ook  die  van  fahrenheit  befchadigd; 

er  bleef  mij  dus  geen  werktuig  meer  overig,  waarméde  ik  waarnemingen  over 

het  weeder  zou  hebben  kunnen  maken. 

Te  Bombaij  lleeg  de  thermometer  van  eenen  Wondartz  in  de  maand  Maij  tot 

op  93  graaden. 

Uit  de  ondervinding  is  het  reeds  genoeg  bekend,  dat  de  hoogte  des  thermo- 

meters in  eene  Had  verfchillende  kan  zijn.  Bijvoorb.  wanneer  iemand  te  zelf. 

den  tijde  met  mij  in  eenen  laagen  en  Rerk  bewoonden  oord  van  Confiantino- 

pel,  ofte  Galata ,   welke  Had  aan  de  zuidzijde  van  eerf  Reilen  heuvel  gebouwd 

en  Rerk  bewoond  is,  de  hoogte  des  thermometers  aangetekend  had,  zo  zou  hij 

die  geheel  anders  bevonden  hebben  dan  ik  te  Pera ,   in  eene  voorflad  welke  op 

eenen  heuvel  ligt ,   en  daarom  meer  der  vrije  lugt  bloot  gefield  is.  Dus  vond  ik 

ook  in  Februarij  1762  een  merklijk  onderfcheid  in  de  hoogte  des  thermometers 

te  Dsjife  en  Kahira  (bladz.  454).  Aan  den  oever  van  den  Nijl  Reeg  hij  den 

jften  Februarij  flegts  tot  op  55°. ,   doch  den  4'Jen  dezer  maand  te  Kahira  tot  cp 
66  graaden.  Alzo  kan  men  niet  Hellen,  dat  men  in  twee  Héden,  die  op  de- 

zelfde poolshoogte  liggen ,   en  dus  geRadig  eene  gelijke  hoogte  der  zonne  heb- 

Ss-s  3   ben3. 
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ben,  ook  omtrent  gelijke  warmte  vinden  zal ,   maar  veele  omfhndigheden  kun- 

nen een  onderfcheid  in  de  warmte,  en  dus  in  de  hoogte  des  thermometers  ver- 

oorzaken. Als  eene  Had  digt  aan  de  zee ,   of  in  eene  bebouwde  of  onbebouw- 

de, vogtige  of  zandige  en  drooge  vlakte,  tulfchen  bergen,  tégen  of  op  cenen 

berg  en  ver  landwaard  in  ligt;  als  op  eene  plaats  zékere  aanhoudende  warme  of 

koude  winden  waijen ,   die  in  andere  Réden  geen  plaats  hebben ,   of  wanneer  in 

andere  RreekcnVeel  windflilte  is;  als  de  lugt  in  eene  ftreek  op  zékeren  tijd  van 

’t  jaar  gefladig  helder ,   in  eene  andere  daarentegen  meer  betrokken  is ;   zo  zal 

men  alzins ,   ook  onder  dezelfde  poolshoogte ,   eene  verfchillende  hoogte  des 

thermometers  vinden.  Men  zal  er  zig  dcrhalven  niet  over  verwonderen ,   dat  ik 

het  tc  Lohcïa  in  Januarij  reeds  warmer  bevonden  heb  dan  in  Julij  te  Sana,  hoe- 

wel deze  beide  Réden ,   op  weinige  minuu ten  na,  op  dezelfde  poolshoogte  lig- 
gen ;   want  de  ecrRe  Rad  ligt  in  eene  laage  en  drooge  vlakte  aan  den  arabifchen 

zeeboezem ,   en  Sana  in  de  hooge  en  vrugtbaare  bergagtige  flreek ,   alwaar  het 

in  den  tijd ,   als  ik  daar  was ,   fc hier  dagelijks  regende.  Even  dus  kan  ook  de 

hoogte  des  thermometers  in  andere  f   éden ,   welker  poolshoogten  verfchillen- 

de zijn ,   gelijk  wézen ,   als  zij  maar  éven  hoog  boven  het  oppervlak  der  zee  lig- 

gen, en  gelijke  hoogte  der  zonne  hebben.  Bijvoorb.  het  onderfcheid  der  pools- 

hoogte te  Koppenhage  en  Loheia  is  bijkans  40  graaden.  Beide  Réden  liggen  aan 

den  oever  der  zee ,   maar  de  ééne  ligt  in  eene  wél  bebouwde  Rreek ,   en  de  ande- 
re in  cene  dorre  vlakte.  Tc  Ivoppenhage  is  de  zon  in  Julij  nog  éven  zo  vervan 

het  toppunt  als  te  Lohem  in  Januarij ,   en  ik  vond  de  hoogte  des  thermométers 

in  Januarij  te  Loheia  ook  reeds  grooter  dan  de  heer  profeflbr  kratzenstein, 

volgens  het  middegetal  uit  zijne  waarnemingen  van  verfcheidene  jaaren ,   in  Julij 
in  de  hoofdRad  van  Deenmarken  dezelve  gevonden  heeft. 

Nademaal  ik  mij  in  de  meeften  der  hiervoor  gemelde  Réden,  waar  ik  de 

hoogte  des  thermométers  aangetékend  heb ,   maar  een’  korten  tijd  opgehouden 
heb,  zo  zal  men  uit  mijne  waarnemingen  derzelveriugtgeReldheidjuiR  niet  nauw- 

keurig léren  kennen :   daartoe  behoren  waarnémingen  van  vecle  jaaren.  Even- 

wel zullen  de  weinigen,  die  ik  heb  kunnen  maken,  den  natuurkundigen  meer 
kennis  van  de  lugtmatiging  der  landen,  welken  ik  tot  hiertoe  befchréven  heb, 

doen  hebben,  en  hij  kan  daarnaar  vergelijkingen  maken  met  de  waarnémingen 
van  anderen.  Bijvoorb.  de  grootRc  en  klemfle  hoogte  des  thermométers  was  in 

de 
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de  weinige  dagen,  welken  ik  in  Julij  te  Sana  was,  niet  verfchillende  van  die  , 
welke  de  profe/Ibr  kratzenstein  in  dezelfde  maand  te  Koppenhage  waargeno- 

men heeft.  Volgens  mijne  waarnemingen  is  verder  de  grootfte  hoogte  des 
thermometers  te  Kahira  in  Januarij  omtrent  dezelfde  met  die  in  Maij  in  Kop- 

penhage. In  Februari;  is  het  te  Kahira  niet  volkomen  zo  warm  als  in  Junij  te 
Koppenhage.  In  de  maanden  Maart  en  April  is  de  hoogte  des  thermométers  te 
Kahira  reeds  grooter  dan  te  Koppenhage  in  de  heetfre  zomermaanden.  De 
warmte  in  Auguftus  te  Pera,  die  in  November  en  December  te  Dsjidda,  en  die 
in  Junij  te  Taas  zijn  omtrent  gelijk.  De  hoogte  des  thermometers  te  Kahira  in 
November  komt  zeer  na  overeen  met  die  in  Auguftw  te  Koppenhage ,   en  die 
in  December  te  Kahira  met  die ,   welke  in  Junij  te  Koppenhage  gewoonlijkis.  Te 
Mochha  en  Haleb  klimt  de  thermometer  in  Junij  ongeveer  éven  hoog  (russel’s 
natural  hijlory  of  Jleppo .)  De  zon  is  in  het  midden  dezer  maand  in  de  beide 

ftéden  ook  omtrent  éven  hoog,  naamlijk  te  Mochha  io°.  naar  het  noorden  en  te 

Haleb  130.  naar  het  zuiden  van  het  toppunt.  Doch  de  laatfte  ftad,  gelijk  men 
weet,  ligt  tamelijk  hoog  boven  het  oppervlak  der  zee.  Meer  vergelijkingen  zal 
ieder,  die  het  der  moeite  waerdig  agt,  ligtlijk  zelve  kunnen  maken. 

W larnémingen  over  de  lugtnuitiging 
te  Conjlantinopel. 

In  het  begin  van  Auguftus  1761 ,   was  te  Conftantinopel  het  weeder  helder, 

den  12'ten  ftorm  uit  het  noordöoften  met  donder  en  blikzem,  den  2o(^n  regen- 
de het,  den  24ften  en  25ften  hadden  wij  dondervvceder  met  régen ,   den 

was  de  lugt  donker,  vervolgens  was  ’t  helder  weedcr. 

Te  Alexandrië. 

De  Wind  waaide  hier  in  Ociober  1761  fchier  gertadig  uit  het  noorden  of 
noordöoften. 

Eenige  reizigers ,   cn  na  hen  veele  andere  fchrijvers,  die  over  Egipte  ge- 

fchréven  hebben ,   hebben  aangemerkt,  dat  liet  in  dit  land  in  ’t  geheel  niet,  of 
ten  minften  zeer  zelden  régent.  Doch  Egipte  ftrekt  zig  zeer  wijd  uit  van  liet 

noor- 
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noorden  naar  het  zuiden.  Het  noorder  en  breeder  deel  deszelfs  ligt  aan  de  zee  , 

en  bevat  in  de  nabijheid  in  het  geheel  geen  bergen ;   het  zuidlijker  is  daarente- 

gen op  zommige  plaatzen  zeer  frnal  ,   en  heeft  aan  de  ééne  of  aan  beide  zijden 

hooge  bergen.  De  natuurkundigen  dus ,   welken  alleen  op  de  ligging  van  dit 

land  agtgcvcn ,   zullen  reeds  daarüit  befluiten ,   dat  de  lugtraatiging  in  hetzelve 

niet  overal  gelijk  kan  zijn.  Men  heeft  mij  ook  willen  verzekeren ,   dat  het  in 

eenige  ftreeken  van  Opperëgiptc  in  het  geheel  niet  régent.  Doch  in  Néderëgip- 

tc  régent  het  zeer  dikwils,  en  te  Alexandrië  zeide  men,  dat  het  in  
deze 

ftreek  in  de  maanden  November  en  December  bijna  dagelijks  régent.  Te  Ka- 

hira  is  de  régen  niet  zo  zeldzaam,  als  eenigen  aangemerkt  hebben.  Men  wil- 

de mij  vcrzékeren,  dat  het  hier  zomtijds  in  geen  twee  jaaren  régent;  doch  ge- 

durend  mij  n   verblijf  in  deze  ftadrégende  het  zeer  dikwils,  gelijk  uit  de  volgen- 

de aanmerkingen  blijkt. 

Te  Raima . 

November  1761.  Aanftonds  na  onze  aankomft  in  deze  Had ,   regende  het  in 

den  nagt  tuilchen  den  13^^  en  dezer  maand  zo  Reik,  dat  het  water  dooi 

de  terras  van  ons  huis  drong,  en  ik  zelfs  genoodzaakt  was  de  flaapplaats  in  mijn 

vertrek  tc  veranderen.  Dewijl  de  ftraaten  te  I\ ahira  niet  geplaveid  zijn,  zo 

wierden  zij  door  dezen  régen  zo  morffig,  dat  men  in  geen  twee  dagen  zonder 

laerzen  fchicr  buiten  de  deur  komen  kon.  Nadeihand  hadden  wij  
eenige  dagen 

heldere  lugt,  doch  tégen  het  einde  der  maand  veele  wolken. 

December.  Den  3den  dezer  maand  kwam  dc(s  middags  plotslijk  een  zwaare 

régen  op,  die  omtrent  10  minuutcn  duurde.  Den  7’^  des  middags  vi
el  er  ook 

een  weinig  régen.  Den  2often  des  avonds  donderde  en  blikzemde  het,  en  den
 

ai  Ren  des  avonds  régende  het  wéderöm.  Den  22^  des  voormiddags  régende 

het  2   uuren ,   en  des  namiddags  6   uuren  zonder  tusfchcnpozen.  Aanftonds 

daarop  hadden  wij  heldere  lugt.  In  den  nagt  tuflchen  den  27
^  en  den  28^ 

viel  er  een  fterke,  en  den  2Sften  des  avonds  ook  een  tamelijk  fterk
e  régen. 

Voor  ’t  overige  was  de  lugt  van  den  3   len  tot  den  9   ^11 ,   en  van  den  I7den  tot 

het  einde  der  maand  den  meeften  tijd  betrokken. 

Januarij  1762.  Den  i&en  dezer  maand  régende  het  van  des  morgens  vroeg 

tot 
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tot  om  10  uurea,  en  de  logt  was  eenige  dagen  daarna  nog  gefadig  betrokken Den  des  namiddags  viel  er  een  ferke ,   en  den  8n»  een  zagte  Len  Vw den  l.fa  tot  tegen  het  einde  dezer  maand  hadden  wij  den  meeften  adi  u weeder.  Een  arabifehe  bediende  had  den  i3fa  des  morgens  woog  een  w rjs  op  eene  plant  gevonden ,   die  de  boeren  in  de  ftad  gebragt  hadden  n   Z   S 
de  Wj  in  verfcheidene  huizen  der  Europeëren  als  eene  groote  zeldza'amhéL om  te  bewijzen  dat  men  in  Egipte  ook  ijs  vind.  In  de  tartte  dagen  d^T maand  waa.de  de  wind  fchier  geftadig  uit  het  noorden,  en  b.jzonderön  2 2 7ften  en  28^11  tamelijk  fterk.  Wii  hadden  nr>b  na  i   >   .   J   t   cn 

fj.en  a   i-T  j   *   J   n   ook  gedurende  dezen  tijd  tot  den 
3°*  dagelijks  des  morgens  een’  fterken  nevel ,   en  des  avonds  wolken 3   EBRUARij.  Den  dezer  maand  viel  er  een  zwaare  régen 
middags  hadden  wij  eenen  kleinen  ftorm  uit  het  zuiden.  Den  tfden  d   J   m   S   m' 
regende  het  een  weinigje.  De  beide  volgende  dagen  was  de  lugt  betrS^5 
Den  15  'c,}  des  a\  onds  en  den  itfden  des  morgens  regende  het  insgelijks. Maart.  In  deze  maand  hadden  wij  te  Kahira  geen  régen  rrnai-  dn  a 
4^n,  8ta,  9ta)  2+taen29a„,  betrokkene  lu  0 

wind  uit  het  zuiden.  3   7   een  fterken 

.   A?I1L’  2den  dezer  maand  waaidc  het  fterk  uit  het  ooften.  Den  oden was  de  lugt  donker,  en  er  viel  een  weinig  régen.  Den  izden  waaide  een  i   3 
wind  int  het  zmdweften,  naamlijk  van  over  de  wóeftijne  van  Lybië  zo 
dat  de  lugt  te  Kahira  als  met  wolken  van  fijn  «of»  zand  vkvuld  was.tn even  zulk  een  fterke  en  onaangenaame  wind  blies  den  igden  des  middags  D   > 
2oftCn  hadden  wiJ  een’  héviS™  noordöoften  wind.  Den  heeten  whid  nnJü men  te  Kahira  Chamftn,  omdat  hij  voornaamlijk  in  de  50  dagen  (chmjh  ja «S tuflehen  paafchen  en  pinkfteren  der  Copten  waait,  en  dan  komt  hi]  ook  f meenhjk  uit  het  zuidvveften.  Het  ftof ,   welk  daardoor  de  lugt  te  Kahira  ,§ 
vult,  is  zo  fijn,  dat  het  niet  alleen  ménigvuldig  door  de  wél  met  tras  verzcZ' de  venfters  m   de  vertrekken  der  Europeërs  dringt,  maar,  gelijk  men  beweren wil ,   ook  door  toegebondene  blaazen  en  toegekurkte  fleilen.  Dit  fijn  zandftof 
is  waarfchijnlijk  de  voornaamfte  oorzaak ,   waarom  men  zo  veeie  blinden  i* Egipte  ziet,  gelijk  de  kwaade  dampen  uit  het  kanaal ,   welk  door  Kahira  l0o  T 
veroorzaakt,  dat  veeie  kinders  in  deze  ftreek  zo  vroegtijdig  fterven,  of  zeer 
met  ongemakken  aan  de  oogen  gekweld  zijn.  Den  27ften  April  blikzemde  het Ttt 

naar 
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naar  het  wellen  aan  de  kimmen ,   en  daarop  volgde  een  ligte  régen.  Den  30^11 

viel  er  nog  een  fterke  régen. 

Maij.  In  deze  maand  reisden  de  heer  baurenfein
d  en  ik  naar  Damtft.  De 

heer  cramer  nam  gedurende  mijne  afwézendhe
id  de  hoogte  des  thermométers  en 

de  gefteldheid  van  het  weeder  te  Kahira  
waar.  Den  2den  waaide  zo  wel  m   de 

Rad  als  op  den  weg  naar  Damiat  een  ze
er  fterke  wind  uit  het  zuidweften,  door

 

welken  de  lugt  als  met  ftof  vervuld  was. 
 Den  7dei1  blies  de  wind  hevig  uit  het 

zuiden,  en  den  3iften  hadden  
wij  een’  fterken  noordenwind. 

JuNij.  Den  iften  dezer  hadden  wij  nog  een’  f
terken  noordenwind ,   en  veel 

wolken.  Den  2den  was  de  wind  eerft  zuidlijk ,   vervolgens  weftlijk  en  de  lugt 

was  vol  ftof.  Den  6den  was  de  lugt  bewolkt.  Den 
 7dcn  waaide  het  fterk  uit 

het  noordöoften.  Den  14*»-  en  15 den  dréven  er  vee
l  wolken.  InMaijen  Junij 

regende  het  te  Kdhira  niet. 

Julij.  Ook  in  deze  maand  hadden  wij  
te  Kahira  geen  régen.  Doch  haalt 

geftadig  des  voormiddags ,   en  zomtijds  den  geheelen  dag  was  ’t
  alom  met  wol- 

ken bezet. 
 

. 

Augustus.  Den  i3den  dezer  maand  was  de  nével  te  Ka
hira  zo  zwaar  dat  hij 

bij  droppels  néderviel.  Den  15*®  des  nami
ddags  had  men  zo  wel  in  de  ftad  als 

op  den  Nijl,  te  halven  wége  van  Kdnira 
 naar  Rafchïd,  een’  hévigen  ftorm  en 

zwaaren  régen. 

jN  ̂ ie  jaatfte  maanden  is  het  in  Egïpte  zeer  heet.  Doch  in  zulke 
 huizen 

in  Kahira,  welken  meer  dan  ééne  ve
rdieping  hebben ,   is  het  alsdan  m   de  ver- 

trekken gelijks  grond,  op  dewelken  de  hitte  der
  zonne  niet  veel  werking  kan 

doen,  nog  tamelijk  wél  te  houden.  De
  ftraaten  dezer  ftad  zijn  final,  en  dus 

veel  befchaduwd.  Daarenboven  worden  dezelv
en  in  het  heete  jaargetij  vóór 

alle  huizen  der  voornaame  lieden  en  die  van  mid
delbaaren  ftand  ,   dagelijks  eemge 

reizen  met  water  begoten  om  de  lugt  te  verkoele
n.  De  noordewinden  zijn  den 

inwoneren  van  Egipte  ook  tot  eene  groote  
verkwikking,  en  de  aanzienlijke 

lieden  hebben  daarom  boven  hunne  groote 
 zaal  eene  korte  pijp  of  buis  met  de 

bovenfte  opening  naar  het  noorden  geri
gt,  om  er  de  koele  lugt  door  naar  binnen

 

te  leiden  (*).  In  zulk  een  vertrek  is  h
et  zo  weinig  heet,  dat  het  niets  buiten- 

(*)  Even  dergelijke  togtdaken  met  de  opening  noordwaa
rd ,   zag  ik  naderhand  op  Cnii^dsr'e^ 
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gemeens  is ,   de  voornaame  hceren ,   welken  daar  geheele  dagen  zitten ,   in  pels- 

rokken te  zien  (*)•  Bovendien  hebben  de  voornaame  lieden  veelal  fonteinen  in 

hunne  groote  opene  vertrekken.  Kortom  het  ontbreekt  den  Egiptenaaren , 

welken  gdds  genoeg  hebben ,   éven  zo  min  aan  middelen  om  zig  tegen  de  hit- 

te, als  den  bewoneren  der  noordlijke  landen  om  zig  tégen  de  koude  te  be- 

fchermen. 
„   Het  is  opmerklijk ,   dat  men  in  het  heetfte  jaargetij  in  Egipte  geftadig  zeer 

„   veel  wolken  en  noordewinden  heeft,  daar  het  in  dezelfde  maanden  in  Hab- 

„   befch  en  in  de  bergagtige  ftreek  van  Yemen  fchier  dagelijks  régent.” 

In  Arabi'ê. 

October.  In  deze  maand  waren  wij  den  meeften  tijd  op  den  arabifchen  zee- 

boezem, tuflchen  Sués  en  Dsjidda.  Aldaar  blikzemde  het  den  2.iacn ,   2 aften  en 

altijd  des  avonds,  naai  ’t  wcften,  den  2   3^cl1  des  avonds  naar  het  ooft  en 

en  zuidöoften ,   en  den  27!^  en  29^  naar  het  ooften  op  den  horizont.  Té- 

gen het  einde  der  maand  was  het  overdag  zeer  dikwils,  en  des  avonds  fchier  ge- 

ftadig donkere  lugt. 

November.  In  den  nagt  tuflchen  den  22den  en  den  I3den  dezer  maand  blik- 

zemde het  te  Dsjidda  van  alle  kanten.  Den  i3de!1  was  het  nog  betrokken,  en 

men  hoorde  nu  en  dan  donder.  Den  I7den  was  de  lugt  vol  wolken,  en  daarop 

volgde  een  zwaar  onweeder.  Den  18^  en  i9den  geftadig  donkere  lugt  en  ré- 

gen, en  zomtijds  donder  en  blikzem.  Den  2often  werd  de  lugt  des  namiddags 

helder.  Den  2iden  des  namiddags  trok  een  zwaare  regenbui  uit  het  noordwes- 

ten digt  voorbij  de  ftad  Dsjidda.  Den  22ften  blikzemde  het  uit  het  noord- 

weften. 

December.  In  het  begin  dezer  maand  was  de  lugtmatiging  te  Dsjidda  tame- 

lijk Karek  een  eiland  in  den  perfifchen  zeeboezem ,   en  te  Bagdad.  Doch  dezen  geléken  meer  naar 

onze  fchoorfteenen ;   want  de  buis  was  lang  en  fmal ,   en  bet  vertrek  waarïn  de  varfche  lugt  door 

middel  van  zulk  een’  fchoorfteen  geleid  wierd,  was  on
der  het  huis. 

(*)  [Zie  maillet  Lett.  I   &   II.  Egmont  en  Heijman  V
ol.  II.  p.  83O 

Ttt  2   j 
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lijk  gelijkvormig ,   alleen  dat  de  wind  den  4dcn  fterk  uit  het  zuiden  kwam ,   en 

den  5den  des  avonds  waaide  hij  fterk  uit  het  noordweften.  Den  des  avonds 

kwam  een  zwaar  donderweeder  met  régen  uit  het  weftnoordweften  op.  Den 

ióden  was  op  den  arabifchen  zeeboezem,  tuflchen  Dsjidda  en  Loheia  de  lugt 

duifter.  Den  i7den  duiftere  lugt  en  ftil  weeder,  en  tégen  den  avond  ftoim  met 

een  weinig  régen.  Den  i8den  blikzemde  het  des  avonds  naar  het  noorden  op 

den  horizont.  Den  24^  en  25ftcn  was  de  lugt  betrokken. 

Januarij  1763.  De  lugt  was  te  Loheia  den  6den  des  avonds,  en  den  7   den 

den  gantfchen  dag  donker.  Den  8ften  des  morgens  viel  er  een  zwaare  régen , 

en  de  lugt  was  nog  tot  den  9den  des  avonds  duifter.  Van  den  i7den  tot  het  ein- 

de der  maand  was  het  ook  fchier  alle  morgen  donker  weeder.  In  den  nagt  tus- 

fchen  den  Ipden  en  den  2oftcn  waaide  een  fterke  zuidewind,  en  den  31^-n  regen- 

de het  tamelijk  fterk.  Den  25(^11  des  avonds  waren  er  veele  ligte  wolken  aan 

den  hémel,  en  een  fraije  kring  om  de  maan.  Een  dergelijke  kring  vertoonde 

zig  den  28den  des  avonds.  De  pprftp  kring  bleef  b ellendig  van  y   uuren  tot  10 

uuren  15  minuuten  ,   en  de  tweede  over  de  uur.  De  radium  of  halve  midde- 

lijn  des  krings  was  telkens  23}  graad. 

Februarij.  In  de  eerfte  5   dagen  dezer  maand  régende  het  dagelijks  een 

weinig  te  Loheia,  doch  het  meeft  den  en  den  5den.  Hierop  volgde  den 

6den  en  7den  donkere  lugt ,   doch  naderhand  meeftendeels  beftendig  helder  wee- 

der.  In  den  nagt  tuflchen  den  2511011  en  2   6   den  viel  er  een  weinig  régen  te  Beit 

el  faki'h. 

Maart.  Den  6den  en  1 2den  dezer  maand  was  de  zuidewind  te  Beit  el  faki'h 

fterker  dan  naar  gewoonte ,   en  uit  dien  hoofde  de  lugt  vol  ftof  en  zand.  Dit 

fijn  zand  kwam  waarfchijnlijk  uit  de  ftreek  van  Ghalcf  ka ;   want  aldaar  worden 

dikwils  geheele  zandheuvels  verplaats,  gelijk  bladz.  210  aangemerkt  is.  Den 

^4ften  en  25ften  hadden  wij  régen  en  donderweeder ,   voor  het  overige  beftendig 

helder  weeder. 

April.  Van  den  nden  tot  den  lychn  dezer  maand  hadden  wij  te  Beitelfakih 

zeer  dikwils  donkere  lugt.  Te  Mochha  zagen  wij  ook  van  den  24^  »   tot  op  het 

einde  van  April  wel  veele  wolken ,   doch  wij  hadden  geen  régen.  Ondertus- 

fchen  had  het  in  de  bergagtige  ftreek  zo  fterk  geregend,  dat  het  water den28il3n 

in  den  te  voren  droog  geweeft  zijnden  vloed  (wadi)  met  zulk  een  geweld  neêr- 
ftortte , 
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ftortte ,   dat  verfcheidcne  hutten  buiten  den  ftadsmuur  daardoor  weggefpoeld 
wiei  den  ,   en  hoi  t   daai  öp  was  het  bed  van  dien  wadi  weêr  geheel  droog. 
Maij.  In  de  eerfte  dagen  dezer  maand  blikzemde  het  te  Mochha  dikwils  naar 

het  ooxlen  aan  den  gezigtëinder.  In  den  nagt  tulfchen  den  4<len  en  den  5den  en 

tuffchen  den  5den  en  6&n  waaide  het  fterk  uit  het  zuiden.  Den  8 ‘"en  des'  na- 
middags hadden  wij  een  zwaar  donderweeder  verzcld  van  régen.  Den  9 den  en 

joden  donderde  het  wederom,  en  des  nagts  viel  er  régen. 

JüNij.  Den  ifcn  des  namiddags  hoorde  men  te  Mochha  donderen,  en  de 
lugt  was  fchier  alle  nagtcn ,   tot  op  ons  vertrek  uit  deze  Rad,  betrokken.  Wijl 
de  regentijd  in  de  bergagtigc  ftreek  reeds  voor  onze  aankomft  aldaar,  begonnen 
was,  zo  hadden  wij  te  Taas  eene  geheel  andere  Iugtmatiging  dan  die,  waaraan 
wij  in  Tehama  gewend  waren.  Aldaar  donderde  en  regende  het  alle  namidda- 

gen, behalven  den  i5'Jen,  18 Jen,  rp.lcn  en  24flen  Junij  viel  er  geen  régen,  en 
den  23^011  flegts  een  weinig.  Ondertuffchen  was  de  lugt  op  de  gemelde  dagen 

des  namiddags  ooit  donker.  op  onze  ids  van  'JL'aas  tot  aan  den  hoogen  berg Sumara  hadden  wij  ook  meelt  alle  namiddagen  min  of  meer  régen.  Dat  het 

daarëntégen  bij  onze  aankomft  te  Jerim,  naamlijk  aan  de  ooltzijde  van  het  ge- 
melde gebergte,  in  langen  tijd  niet.  gerégend  had,  is  in  het  voorgaande,  bladz. 

384  aangemerkt. 

Julij.  Gedurende  ons  verblijf  te  Sana  was  de  lugt  dagelijks  van  zonneopgang 
tot  tégen  ii  uuren  geltadig  helder,  doch  des  namiddags  en  des  nagts  was  de 
hémel  derwijze  met  wolken  bezet ,   dat  men  nauwlijks  de  zon  of  eene  fier  ont- 

waar wierd.  Des  namiddags  régende  het  eenige  reizen  zeer  frerk ,   doch  des 

nagts  zelden.  In  den  winter,  zegt  men,  vrielt  het  des  nagts  in  deze  ftreek  dik- 

wils fterk ,   doch  de  hitte  der  zonne  is  hier  zo  groot ,   dat  het  ijs  gedurende  den 

dag  weer  lmelt.  Op  onze  terugreis  van  Sana  régende  het  ook  zomtijds.  Voor- 

naamlijk viel  er  den  2. 8:lejj  Julij  te  Möfhak  een  zwaare  régen  verzcld  van 
donder. 

Augustus  1763.  In  het  begin  dezer  maand  kwamen  wij  wéér  naar  Tehdma , 

de  ftreek  lands  van  Ycrnen,  waar  het  flegts  zelden  régent.  Evenwel  hadden  wij 

ook  te  Mochha  in  den  nagt  tuüchcn  den  J5den  tot  den  Auguftus  donder 

en  régen.  Den  overigen  tijd  hadden  wij  fchier  beftendig  eene  heldere  lugt  en 

windftilte,  welk  de  hitte  in  deze  ftad  zeer  laftig  maakte. 

Ttt  3   De 
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De  lngtmatiging  in  verfcheidene  ftreeken  van  hst  ha
lfëiland  Indië  is  éven  ZO 

min  gerégeld ,   als  op  het  fchierëiland  Arabië.  Op  ds  kuft  van  Coro
mandel  en  in 

Bengalen  begint  de  regentijd  eerft  nadat  dezelve  op  d
e  malabarfche  kuft  bijna 

geëindigd  is.  Op  de  kuft  van  Malabar,  naamlijk  o
p  de  weftzijde  van  het  groot 

gebergte ,   welk  zig  van  het  zuiden  naar  ’t  noorden  door  
Indië  uitftrekt ,   régent 

het  juift  in  dezelfde  maanden ,   naamlijk  omtrent  van  ’t  midden  van  Junij  tot  in 

her  midden  van  OEtober ,   wanneer  het  in  de  bergagtige  ftreek  van  V   emen ,   en 

volgens  de  aanmerking  van  vader  lobo  in  Ha
bbefch,  (waarfebijnlijk  aan  de  weft- 

zijde van  het  groot  gebergte)  régent,  en  men  meen
t  te  Bombaij  bemerkt  te 

hebben ,   dat  de  regentijd  op  dit  eiland  gemeenlijk  met  zwaaren 
 donder  en  blik* 

zem  uit  het  noordöoften  begint,  en  weer  ophoud.  In  hetjaar,  dat  ik  t
e  Bom- 

baij  was,  hadden  wij  reeds  in  het  begin  van  Ma  ij  verfcheidene 
 maaien  donder- 

vveeder  met  fterken  régen ,   en  naderhand  meeftendeeis  heldere  lugt.  Tegen  het 

pinde  van  Maij  en  in  lier  begin  van  Junij  was  de  lugt  donk
er.  Van  den  ioi;1'ütl 

tot  den  28 i!:sn  Junij  hadden  wij  dikwils  een’  zagten  regen,  d
och  ook  noggeheele 

dagen  helder  weeder.  Den  29^2n  Junij  des  avonds  kwam 
 ei  een  ijslijk  onw  eedei 

op  uit  het  noordöoften ,   en  van  dien  tijd  af,  tot  op  het  einde  van  September
 , 

liepen  er  bijna  geen  24  uuren  voorbij ,   in  dewelken  het  ten  minften  niet  een 

weinig  régende.  Naderhand  hadden  wij  den  meeften
  tijd  helder  weeder  tot  den 

-zotten  oaober,  als  de  régentijd  met  een  onweeder  een  einde 
 nam. 

De  heer  boyer,  een  franfeh  koopma
n  uit  Marfeille  te  Kahira,  had  de  mo

ei- 

te genomen,  de  hoogte  des  thermométers 
 van reaumur ,   gedurende  twee jaaren 

dadelijks  driemaal  optetékenen.  Doch  zij
n  thermométer  hong  niet  in  de  vrije 

lugtj  maar  in  een  groot  befloten  vertr
ek.  Bovendien  had  hij  des  morgens  en 

ftes  avonds  de  uuren  niet  nauwkeurig  aang
etékend,  op  welken  hij  naar  den  ther- 

mométer gezien  had,  doch  des  middags  maakte  hij  zij
ne  waarnémingen  altijd  om 

uuren.  Wijl  hij  de  goedheid  had,  mij  een  affc
hrift  te  géven  van  zijne  des 

middags  gedaane  waarnémingen ,   en  dezelven  den  natuurkundigen  merkwa
erdig 

kunnen  zijn ,   zal  ik  ze  hier  bijv
oegen. 

Hoogte 



WAARNEMINGEN  over  het  WEEDER.  4^3 

Hoogte  van  den  thermometer  van  Reaumr  te  Kdhira ,   over 

elke  middag  te  12  uur  en,  in  't  jaar  1759. 
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Hoogte  van  den  thermométer  van  Reaumur  te  Kdhira ,   over 
elke  middag  te  12  uur  en,  in  ’t  jaar  1760. 
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IT K   moet  zulken  mijner  lézeren,  die,  mogelijk,  naar  het  vervolg 

mijner  reisbefchrijving  verlangd  hebben,  om  verfchoning  vragen ,   dat 

de  uitgaaf  van  dit  tweede  deel  zo  lang  vertraagd  is.  De  beminnaar
s 

der  natuurkunde  zullen  my,  vertrouw  ik,  deswegen  niet  laken,  daai 

zij  zédert  de  uitgaaf  des  eerden  deels  andere  vrugten  van  
de  Atabiiche 

reize  genoten  hebben,  namelijk;  de  Descriptiones  Anmalum  en  de  Flo- 

ra JEgyptiaco  -   Arabica  van  mijnen  reisgenoot,  den  overleden  
heer 

profesfor  FORSKaL,  en  de  Iconcs  rsrum  natur aliutii ,   welken  dezelfde, 

door  den  fchilder  baurenfeind  ,   heeft  laten  tékenen.  Zijne  koninglij- 

ke  majesteit,  die  de  wétenfehappen  gunfb'glijk  onderfteunt,  en  de 

waarnemingen ,   die  op  de  reize  naar  Arabië  gedaan  zyn ,   den  geleer- 

den laat  médedélen ,   heeft  mij  de  bezorging  van  de  uitgaaf  der  gemel- 

de werken  gunfligst  gelieven  optedragen ;   en  dezen  arbeid  heb  ik  niet 

alleen  pligtshalve,  maar  ook  met  vreugde  op  mij  genomen,  om  daar 

door  te  béter  de  gedagtenis  te  bewaren  mijner  reisgenooten,  die  een 

offer  voor  de  wétenfehappen  zijn  geworden. 

Reeds  in  het  begin  des  j aars  1764  alf  mijne  reisgenooten  verloren 

hebbende, deed  ik  de  terugreis  ui tlndiên,  over  Basra  naar Haleb,  geheel  al- 

leen. Dus  heeft  de  natuurkenner  van  de  reis ,   die  op  bevel  des  Konings  van 

Deenmarken  gedaan  is ,   uit  deze  gewesten ,   geen  waarnemingen  te  wag- 

ten.  Ik  ben  nogthans  verzékerd,  dat  de  aardbefchrijving  veel  daarbij 

*   3   §e“ 
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gewonnen  heeft:  en  de  aardrijkskundige  waarnemingen ,   aldaar  gedaan  , 

zijn  van  te  meer  gewigt,  wijl  het  land,  door  het  welk  ik  mijne  reis  ge- 

nomen heb,  het  oudfle  is,  dat  wij  kennen.  Van  de  Héden,  welken 

tegenwoordig  aldaar  gevonden  worden ,   heb  ik  overal  getragt  grond  te- 

keningen te  ontwerpen,  die  de  Europefche  geleerden  in  ffcaat  Hellen, 

om  van  derzelver  grootte  en  volkrijkheid  teoordélen;  entotdemeeflen 

eene  fchaale  gebruikt  zijnde ,   kan  men  nu  ook  de  groote  van  de  ver- 

fcheiden  Oosterfche  Héden,  met  eenen  opflag  van  het  oog ,   tégen  el- 

kander vergelijken.  Van  Babylanïê  en  Nineve  vind  men  thans  nauw- 

lijks  geen  fpooren  meer.  Deze  vermaarde  Héden  lagen  in  fompige  land- 

Hreeken,  waar  gehouwen  fleenen  kostbaar  waren,  en  men,  derhal- 

ven,  flegter  bouwHoffen  gebruikte,  welken  reeds  voor  lang  vervallen, 

of  naar  andere  Héden  gebragt  zijn.  De  tekeningen  van  de  Indifche 

oudheden  op  het  eiland  Ekphanta  zullen  ,   voor  den  beminnaar  der 

oudheden,  insgelijks  van  gewigt  zijn.  En,  fchoon  wij  reeds  omHan- 

dige  befchrij  vingen  van  Perfepolis  bezitten,  zalmen,  denk  ik,  mijne 

reize  deïwaard ,   daarom^  niet  voor  overtollig  houden.  De  taalkenner 

vind  bier  ten  minHen  veele  opfchriften,  die  hij, 'tot  dusverre,  of  in 

liet  geheel  niet,  of  zo  duidelijk  niet,  gehad  heeft:  en  de  afbeeldingen 

der  overblijfzels  van  du  ciiardin  en  de  bruin,  in  veele  Hukken,  van 

elkander  verfchillende,  kan  de  lézer  thans  onderzoeken,  wie  van  ons 

gefeild  hebbe.  Daarenboven  zullen  de  liefhebbers  der  gefchiedenis 

van  den  Mohammedaanfcben  godsdienst  hier  ook  berigten  vinden  van 

verfcheiden  aanhangen,  die  zij  tot  héden,  of  in  het  geheel  niet,  of 

flegts  bij  naam  gekend  en  voor  heidenen  gehouden  hebben. 

De  befchrij  ving  mijner  reize  van  Haleb  naar  het  eiland  Cyprus ,   naar 

jfsmjakm,  en  andere  Héden  van  dit  land,  als  méde  de  reis  van  Haleb 

door 



I 

VOORBERIGT. 
I   j*  --  —   '   T   .   V   „ ‘-V,  .   rïm,  « 

door  Natoliën  naar  Konflantinopd ,   en  van  hier  door  Europefch  Turkije 

naar  Polen  ;   gelijk  ook  eenige  verzamelde  berigten  van  Afrika ,   heb  ik 

voor  het  derde  en  laatfte  deel  beftemd,  hetwelk,  indien  god  mij  léven 

en  gezondheid  fchenkt,  eerlang  zal  volgen,  en  waar  agter  de  lézer  het 

register  over  het  geheele  werk  zal  vinden. 
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et  eiland  Bombay  ligt  bij  de  westlijke  kust  van  Indiën ,   en  be- 

hoort, reeds  zédert  ioo  jaaren,  aandeEngelfcheOostïndifche 

maatfchappij ,   welke  hier  eene  regering  neergezet  heeft,  waar- 

onder alle  de  faktorijen  liaan,  die  zij  op  deze  ganfche  kust, 

van  Ceilon  af  noordwaard  tot  Basra ,   bezit.  De  haven  alhier  is  groot  en  tégen 

alle  winden  veilig,  en  om  die  réden  voor  de  Engelfchen  van  groot  gewigt.  Het 

eiland  zelf  is  van  geen  zo  groote  aangelégenheid.  Op  zommige  plaatzen  is  het 

nauwlijks  eene  halve  duitfche  mijle  breed,  en  doorgaans  maar  twee  mijlen 

lang,  wanneer  men  een  klein  gering  eiland  er  niet  bij  rékent,  het  welk  de  En- 

gelfchen O   ld  womens  Is  land,  of  het  oude  wijven  eiland ,   noemen.  De  grond  der 

zee  tusfchen  deze  beide  eilanden  is  rots,  en  bij  de  laagfle  ebbe  kan  men  droog- 

voets van  het  eene  naar  het  andere  gaan.  Indien  derhalven  het  water  op  de 

kust  van  Malabar  éven  eens  afneemt ,   als  in  den  Arabifchen  zeeboezem  en  op 

veele  andere  plaatzen  in  de  waereld ,   zal  men  er  hier  een  bewijs  van  kunnen 

zien ,   wijl  als  dan  in  het  toekomende  Bombay  met  O   ld  womens  Island  maar  één 

II.  deel.  A   ei- 
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eiland  zal  maken.  Kokosboomen  en  rijst  is  het  voornaamfte ,   dat  op  het  eiland 

Bombay  gebouwd  word ,   en  op  de  kust  word  ook  veel  zout  gezameld.  Bijna 

alle  de  overige  levensmiddelen  moeten  de  inwoners  van  het  vaste  land ,   cn  in- 

zonderheid van  Salfet ,   bekomen.  Het  laatfte  is  een  groot  en  zeer  vrugtbaar 

eiland,  alleenlijk  door  een  nauw  kanaal  van  Bombay  gefcheiden,  en  dat  eertijds 

den  Portugeefen  toebehoorde ,   doch  daar  tégenwoordig  de  Maratten  meesters 

van  zijn.  Na  mijn  vertrek  uit  deze  gewesten ,   hebben  de  Engelfchen  eene  po- 

ging gedaan,  om  dat  eiland  in  hun  bezit  te  krijgen,  en,  volgens  de  nieuwstij- 

dingen ,   hebben  zij  het  ook  indedaad  veroverd.  Ik  weet  egter  niet ,   of  zij  Sal- 

fet tégen  de  fterke  landmagt  der  Maratten  wel  zullen  kunnen  verdédigen.  Op 

plaat  I.  ziet  men  de  grondtékening  van  Bombay ,   welke  ik  op  dit  eiland  afgeté- 

kend ,   en  naderhand  in  het  klein  gebragt  heb. 

De  ftad  Bombay  ligt  op  het  zuidlijk  gedeelte  van  het  eiland,  op  1 8°.  55'.  43". 

poolshoogte.  Zij  is  fmal ,   doch  omtrent  een  vierde  eener  mijle  breed.  Aan 

den  zeekant,  in  de  ftad,  ftaateen  oud  kafteel  van  weinig  belang.  De  ftad  zelve 

is  aan  de  landzijde  met  eenen  fterkcn  walen  ecnebrcede  gragt omgéven ,   en 

heeft  ravelijnen  vóór  elke  van  haare  drie  poorten.  Deze  werken  zijn  groot- 

ftendeels  eerst  gemaakt  gedurende  den  laatften  oorlog  met  de  Franfchen ,   in 

welken  de  Engelfchen,  gelijk  men  mij  verzekerde,  jaarlijks  300  duizend  roupien , 

of  omtrent  200  duizend  rijksdalers ,   tot  verfterking  van  diü  eiland  befteedden. 

Dewijl  in  mijn’  tijd  de  vréde  al  overlang  gefloten  was,  arbeidde  men  er  niet 

meer  met  zo  veel  ijver  aan,  ondertusfchen  waren  de  Engelfchen  nog  voorné- 

mens,  om  de  werken,  in  hun  nieuw  plan  aangewézen,  van  tijd  tot  tijd  volko- 

men tot  ftand  te  brengen;  en  Bombay  moet  dienvolgens ,   eerlang,  eene  der 

gewigtigfte  vestingen  in  gansch  Indiën  worden.  De  fteen  ,   dien  men  
tot  bekle- 

ding dezer  vestingwerken  gebruikt ,   en  op  het  eiland  zelf  uit  de  groeven  ge- 

haald word ,   heeft  die  deugd  ,   dat  hij  in  de  groeve  week ,   en  dus  gemaklijk  te 

bearbeiden  is ,   doch  in  de  open  lugt  allengs  zeer  hard  word. 

Behalven  deze  hoofdvesting,  vind  men  op  het  eiland  Eombay  nog  ver- 

fcheiden  minderen :   als ,   een  klein  kafteel  bij  het  vlek  Mdhini  op  het  noordëinde 

van  het  eiland,  en  batterij ën  bij  Riwale,  Sion,  Suró ,   Mazagon. ,   Work ,   e.  z.  v. 

De  mecsten  zijn  wel  van  gering  belang,  doch  zij  kunnen  eenen  vijand,  voor- 

naamlijk eenen  Indifchen ,   bij  eene  landing  zeer  hinderlijk  zijn. Alle 



3 
AANMERKINGEN  te  BOMBAY  en  SURATTE. 

Alle  dj  inwoners  op  Bombay  genieten  onder  de  Engelfche  regéring  eene 

volkomen  vrijheid  van  gewéten.  Dit  is  ook  de  réden,  dat  derzelver  getal, 

voornaamlijk  in  de  laatRc  jaaren,  zédert  dat  de  Portugeefen  uit  deze 

nabuurfchap  verdréven  zijn ,   zeer  vermeerderd  is.  Een  Engelsman ,   die  nog 

geen  20  jaaren  op  dit  eiland  was  geweest,  verzékerde  mij ,   dat  bij  zijne  aan- 

komst het  getal  van  alle  de  inwoners  op  niet  meer  dan  70  duizend  zielen  konge- 

fchat  worden,  en  dat  men  er  thans,  in  1764,  voor  zéker  140  duizend  kon  tel- 

len. Onder  dezelven  is  het  getal  der  Europeërs  flegts  klein,  gelijk  men  ligt  kan 

denken.  De  overigen  zijn  Indifche  Roomschkatholij  ken  of  zogenoemde  P ortugee- 

fen,  Hindu  of  zogenoemde  heidenen  van  allerlei  casten ,   of  Rammen,  aanhan- 

gers van  verfchillende  Mohammedaanfche  fekten,  voornaamlijk  Sunniten  en 

Schiiten ,   en  daarenboven  vind  men  hier  Pariis ,   of  zogenoemde  vuuraanbid- 

ders. Alle  deze  verfchillende  geloofsbelijders  verdragen  elkander  wéderzijds  zo 

wél,  dat  elke  gezindheid  niet  alleen  haaren  godsdienst  ongeRoord  in  haare  tem- 

pels verrigt,  maar  ook  haare  ommegangen  in  het  ópéhbaar  doet ,   zonder  dat  dit  den 

anderen  eene  ergernis  fchijnt  te  géven.  Ik  heb  te  Bombay  ook  eenige  Arme- 

niërs en  Grieken  ontmoet.  Ik  kan  niet  zeggen ,   of  in  dit  gewest  ook  Thomas  - 

christenen  gevonden  worden ,   men  zegt  egter  ,   dat  er  nog  veelen  in  Indiën  zijn , 

welken  nog  tégenwoordig  eenen  bisfchop  van  de  Siriaanen  te  Haleb  onder- 

houden. 

De  lugtflreek  is  te  Bombay,  wégens  de  koele  zeewinden,  en  om  dat  het  in 

de  maanden,  wanneer  de  zon  het  naast  aan  het  toppunt  komt  (*) ,   veel  régent, 

zeer  gematigd.  Zédert  dat  men  eenige  kommen  en  poelen  in  en  om  de  Rad  uit- 

gedroogd heeft,  is  de  lugt  hier  ook  niet  meer  zo  ongezond,  als  men  dezelve 

eertijds  befchrcvcn  heeft  (**).  Hier  flerven  wel  nog  veele  Engelfchen  zeer 

fchielijk;  doch,  naar  mijn  gedagt,  zijn  zij  er  zelven  voornaamlijk  oorzaak  van. 

Zij  éten  al  te  voedzaame  vleeschfpijzen ,   inzonderheid  rund  -   en  varkensvleesch , 

hetwelk  de  aaloude  wetgevers  der  Indiaanen  uit  goede  gronden  geheellijk  verbo- den 

(*)  I.  Deel,  bl.  472,  473  en  482. 

(**)  Vo’jage  d’  Ovington ,   tem.  I .   p.  136. A   2 
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den  hebben :   zij  drinken  heete  Portugeefche  wijnen ,   en  dat  nog  wel  op  de 

heetfte  uuren  van  den  dag.  Zij  dragen  hier  ook  de  enge  Europefche  kléding  , 

welke  voor  deze  lugtftreek  gansch  niet  gefchikt  is.  Want,  doordien vcrfcheiden 

deelcn  des  lichaaras  daardoor  als  te  zamen  gekneld  worden ,   verhindert  dezelve 

den  omloop  van  het  bloed ,   en  maakt  ons  de  hitte  veel  gevoeliger ,   dan  den 

Indiaanen  in  hunne  lange  en  wijde  kléderen.  Wij  zijn  ook  te  zeergenégen,  om 

ons  des  avonds  te  veel  te  ontbloten,  en  ons  daardoor  gevaarlijke  verkoudheden 

op  den  hals  te  halen.  De  Oosterlingen  daarëntégen ,   die  des  voormiddags  hun 

ontbijt  némen ,   en  eerst  tégen  zonneöndergang  hunnen  voornaamften  maaltijd 

houden;  de  vlees chfpijzen  en  flerkc  dranken  mijden,  en  des  avonds,  als  zij  in 

de  open  lugt  zitten,  altoos  het  hoofd  en  de  borst  wél  gedekt  houden,  zijn  in 

de  heete  landen  aan  minder  ziekten  onderhévig,  en  bereiken  dikwijls  ook  een’ 
hoogen  ouderdom. 

D   e   Europeërs  en  de  geenen ,   die  van  Europeërs  afftammen ,   wonen  mees- 

tendeels in  het  zuidlijk  gedeelte  der  Rad.  Hier  Raat  ook  de  woning  van  den 

ftédehouder,  een  groot  en  fraai  gebouw,  en  niet  verre  daarvan  eene  groote  en 

fraije  kerk.  De  platte  daken  zijn  in  deze  gewesten  niet  in  gebruik,  maar  alle  de 

huizen  hebben  fchuine  daken,  en  zijn  met  pannen  gedekt.  De Engelfchen heb- 

ben glasvenfters.  Anders  gebruikt  men  in  plaats  van  dezelven  ook  dunne  fchel- 

pen,  vierkant  gefnéden,  en  op  rijen  in  hout  gezet,  het  welk  de  vertrekken 

zeer  duister  maakt,  Ondertusfchen  zijn  deze  venfters  in 'den  régen  tijd  béter, 
dan  de  ijzeren  of  houten  traliën,  of  houten  luiken;  want  de  eerften  belchutten 

in  het  geheel  niet  tégen  den  régen,  en  de  laatftcn  laten  in  het  geheel  geen  licht 

door  in  het  vertrek.  De  Oosterlingen  zitten  in  het  drooge  jaargetij ,   om  de 

vrije  lugt,  gaern  in  vertrekken,  die  naar  de  eene  zijde  geheel  open  zijn.  Voor 

het  overige  moet  men  in  hunne  huizen  noch  veel  gemak  noch  veel  pragü 

zoeken. 

Onder  de  veele  en  goede  fchikkingen,  welken  de  Engelfchen  wégens  den 

handel  en  de  fcheepvaart  te  Bombay  hebben,  is  het  dok  zéker  eene  der  voor- 

naamften. In  mijn’  tijd  was  het  zelve  reeds  zo  verre  gereed,  dat  twee  fchépen 

agter  eikanker  liggen  en  gekalfaat  konden  worden,  en  men  was  bezig,  om  er 

nog  een  te  maken  voor  een  derde  fchip.  Dit  werk ,   dat  ten  deele  uit  de  rots 

gehouwen,  en  voor  het  overige  van  gehouwen  fteenen  gebouwd  is,  moet  der 

maat- 
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maatfchappije  zeer  veel  geld  gekost  hebben.  Zij  trekt  er  egter  ook  weer  haare 

voordeelen  van;  want  zij  vergunt  niet  alleen  aan  kooplieden  van  haar’  eigen 
landaard  hunne  fchépen  daarin  te  kalfaten ,   maar  vreemdlingen  kunnen  er  zig 

insgelijks  van  bedienen.  In  mijn’  tijd  kwam  een  oorlogfchip  van  den  Imam  van 
Oman  in  dit  dok.  De  vloed  rijst  hier  op  den  dag  der  nieuwe  en  volle  maan  16 

tot  1 8   voet  hoog.  Op  deze  dagen  is  buiten  vóór  den  mond  der  haven ,   om- 

trent tot  is  duitfche  mijl  meer  zuidwaard  dan  Bombay  ,   om  n   Huren,  doch 

bij  de  Rad  éven  voor  12  uuren  het  hoogfle  water.  En  op  een’  zékeren  tijd  van 
het  jaar  rijst  de  vloed,  volgens  het  berigt  der  fchippers,  des  nagtshooger  dan 

bij  dag ,   maar  op  een’  ander’  tijd  bij  dag  hooger  dan  bij  nagt.  De  afwijkingder 

kompasnaald  is  hier  omtrent  2   graadcn  naar  ’t  westen. 

De  Oostïndifche  maatfchappij  onderhield  ,   in  mijn’  tijd ,   in  haare  verfcheiden  vas- 
tigheden op  de  kust  van  Malabar ,   waarvan  Bombay  als  het  middenpunt  is ,   17  kom- 

pagniën  voetvolk  en  drie  kompagniën  artillerij.  De  meesten  daarvan  zijn  Europe- 

ërs ,   de  anderen  Topafen ,   dat  is ,   Indifche  Roomschkatholijken ,   welken  op  de  Euro- 

pefche  wijze  gekleed  zijn.  Elke  kompagnie  beffiaat  gemeenlijk  uit  100  tot  1 20 

man;  en  als  er  veele  nieuvvgeworven  manfchap  te  gelijk  uit  Europa  komt,  word 

dezelve,  de  Topafen  méde  gerékend,  wel  170  man  Perk.  Daarenboven  had- 

den de  Engelfchen,  enkel  op  het  eiland  Bombay,  bij  de  3000  Sepots ,   of  Indi- 

fche foldaaten ,   meestendeels  Mohammedaanen  of  heidenen.  Dezen  hebben  In- 

difche kléding  en  hunne  eigen  bevelhebbers ;   maar  bij  elke  kompagnie  is  een 

Europefche  onderofficier,  die  hen  den  wapenhandel  leert.  Te  Suratte  hebben 

zij  ook  eenige  Arabiërs  in  hunnen  dienst.  Dezen  trekken  eene  hooger  bezol- 

ding  dan  de  Sepois ,   en  een  Engclsch  Officier  verzekerde  mij ,   dat  zij  ook  veel 

dapperer  waren.  De  dapperheid  der  Arabiërs,  waarfchijnlijk  van  die  uit  Oman 

of  van  den  Perfifchen  zeeboezem  ,   en  niet  uit  Jemen,  is,  zegt  men,  in  Indiën 

zo  geroemd ,   dat  fchier  elke  Rajah ,   of  heidenfche  vorst ,   eenigen  van  hun  in 

zijnen  dienst  heeft.  Ondertusfchen  doen  de  Sepois ,   als  zij  flegtsdoor  Europeërs 

aangevoerd  worden,  goede  dienften. 

De  artillerij  der  Engellchen  te  Bombay  is  in  een’  zeer  goeden  Raat.  Omtrent 

in  het  jaar  1751  of  1752  zond  de  maatfchappij  een’ geboren  Zweed,  die  ver- 
fcheiden jaaren  in  Franfchen  dienst  was  geweest,  als  krijgsbouwkundige  en 

hoofdman  onder  de  artillerij,  met  eene  geheele  kompagnie,  door  hem  zei  ven. 

A   3   in. 
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in  Duitschland  geworven ,   naar  dit  eiland.  Hierdoor  kreeg  zij  veele  goede  hand- 

werkslieden, inzonderheid  timmerlieden  en  me tzelaars.  Veele  Duitfchers,  die 

van  de  Hollanders  tot  de  Engelfchen  óverkwamen ,   vervoegden  zig  bij  deze 

hunne  landslieden.  Om  die  réden  vind  men  in  het  corps  artilleristen  nog  tot  hé- 

den zeer  veelen  van  dien  landaard,  en  niet  flegts  gemeenen,  maar  ook  braave 

bevelhebbers. 

De  vreemde  Europeërs  kunnen  hier  hun  geluk  niet  als  kooplieden  maken; 

maar  in  den  krijgsdienst  word  tusfchen  dezelven  en  geboren  Engelfchen ,   Ieren 

en  Schotten  geen  onderfcheid  gemaakt.  Ik  heb  onder  de  officieren  alhier  eenen 

Lijflander,  eenen  Polak,  eenige  Zwitzers,  Hollanders,  Zweeden  en  verfchei- 

den  Duitfchers  ontmoet.  Zij  moeten  allen  als  kadet  beginnen ;   maar  dan  klim- 

men zij  ook  naar  de  oudheid  op  ,   tot  dat  zij  eene  kompagnie  hebben ,   en  dat 

zomtijds  zeer  fchielijk.  Want  veelen  willen  hier  éven  eens  léven ,   zo  als  zij 

het  in  Europa  gewend  waren ,   en  fterven  daarom  ras ;   anderen  fneuvelen  in  den 

oorlog ,   zommigen  worden  kooplieden ,   weinigen  gaan  naar  Europa  terug ,   om 

hun  geld,  in  Indiën  verkrégen ,   in  rust  te  vertéren,  en  zommigen  reizen  weer 

naar  Engeland,  om  dat  zij  het  in  Indiën  niet  vinden,  gelijk  zij  het  zig  hadden 

voorgefteld.  De  voornaamfte  bevelhebber  te  Bombay  had  in  mijn’  tijd  niet 
meer  dan  den  titel  van  majoor.  De  krijgslieden  genieten  hier  eene  goede 

betaling.  Maar  dit  is  het  ook  alleen ,   wat  den  dienst  bij  de  kooplieden  aange- 

naam kan  maken.  Want  daar  elke  fchrijver  zig  met  de  hoop  ftreelt  van  te  ee- 

nigen  tijde  generaal ,   (prefident,  ftadhouder)  van  Bombay  te  worden ,   beelden 

deze  jonge  heeren  zig  dikwijls  reeds  in ,   lieden  van  grooter  aanzien  te  zijn,  dan 

de  oude  officiers ,   die  hun  léven  tot  befcherming  van  den  koophandel  der  En- 

gelfchen  reeds  in  ménigen  flag  gewaagd  hebben. 

Dewijl  de  Mahvanen,  Sangeriërs ,   Kuil  en  andere  kleine  volken  op  deze 

kust,  insgelijks  de  Arabiërs  in  den  Perfifchen  zeeboezem  dikwijls  zeeroverijen 

plégen,  is  de  maatfehappij  ook  genoodzaakt  fchépen  te  onderhouden.  Zij 

heeft  te  Suratte  cn  te  Bombay  gemeenlijk  8   of  io  kleine  oorlogfchépen ,   die 

men  kruisfers  noemt,  en  daarenboven  nog  eene  ménigte  galwetten ,   of  klei- 

ne gewapende  fchépen.  De  bevelhebbers  en  Huurlieden  op  dezelvcn  zijn  En- 

gelfchen. Doch  de  matroofen ,   zo  wel  op  dezen  als  op  de  fchépen  der  koop- 

lieden ,   zijn  gemeenlijk  allen  Indifche  Roomsehkatholijken ,   en  ook  wel  Moham- 
medaanen. 
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medaaneii.  Het  zou  voor  de  Engelfchen  weinig  werks  zijn ,   om  alle  de  gemel- 

de zeerovers  uitteroeijen.  Maar  zij  vinden  daar  hun  voordeel  niet  bij.  Nu  zijn 

zij  zékerer,  dat  zo  wei  hunne  oorlogs-als  hunne  koopvaardijfchépen  de  eerfien 

bevragt  worden.  Wanneer  dan  nog  Indifche  fchépen  van  de  eene  haven  naarde 

andere  willen,  moeten  zig  verfcheiden  verzamelen  om  in  gezelfci.ap  te  gaan , 

een  konvooi  van  de  Engelfchen  verzoeken ,   en  daar  wél  voor  betalen. 

De  Engelfchen  hebben  op  deze  kust  voor  niemand  te  vrezen,  als  alleen  voor 

de  Marotten.  Want,  dezelven  meesters  van  het  vaste  land  en  alle  de  eilanden 

omRrecks  Bombay  zijnde,  moeten  zij  hunne  meeste  lévensmiddelen  bij  hen 

zoeken.  Hun  regént  woont  te  Puna.  Zijne  zeemagt  is  niet  groot,  tenminften 

voor  de  Engelfchen  niet  ontzaglijk.  Maar  hij  kan ,   gelijk  men  mij  verzekerd 

heeft,  ten  minften  80  duizend  ruiters  in  het  veld  brengen,  en  dus  is  hij,  wé- 

gens zijne  landmagt ,   voor  zijne  nabuuren  ontzaglijk.  Dit  heidensch  volk  is  in 

Indiën  te  allen  tijde  nog  zo  magtig  gebléven ,   dat  zelfs  de  groote  aurengzeeb 

in  veele  Réden  van  zijn  rijk  het  vierde  gedeelte  van  den  tol  aan  hetzelve  heeft 

moeten  afRaan,  om  er  maar  vréde  méde  te  hebben.  De  mogols  hebben  zelfs 

altoos  eenen  dienaar  der  Maratten  op  hunne  tolhuizen  moeten  dulden,  dienauw- 

keurigc  rékening  van  alle  de  inkomften  hield.  De  regént  en  zijne  VoornaamRe 

dienaars  zijn  allen  Bramanen,  en  deze  regéren- éven  zo  onbepaald  als  deMoham- 

medaanen.  De  landfehappen  worden  bij  hen  verpagt,  gelijk  in  Turkije,  ge- 

meenlijk aan  Bramanen,  die  wéder  kleiner  regtsgebiéden  aan  andere  Bramanen 

verpagten.  Men  zegt,  dat  in  hunne  landen  de  beste  orde  heerscht,  de  geregtig- 

heid  gehandhaafd  word,  de  akkerbouw  en  fabrieken  in  goeden  Raat  zijn,  en 

hun  land  daarom  Rerk  bevolkt  is.  Zij  zoeken  egter  dikwijls  gelegenheid  om  in 

de  naburige  landen  intevallen,  die  door  Mohammedaanen  geregeerd  worden;  en 

daar  roven  en  plonderen  zij  als  barbaaren.  Zelfs  betonen  zij  zig  tégen  de  En- 

rrdfehen  zeer  trots.  In  het  jaar  1764 ,   bragten  zij  eenen  kruisfer  van  Bombay 

naar  hunne  haven.  Men  zou  gedagt  hebben ,   dat  de  Engelfchen  hun  aanflonds 

den  oorlog  zouden  verklaard  hebben ;   doch  dewijl  zij  veel  krijgsvolk  naar  Ben- 

galen en  Madras  hadden  gezonden,  en  voorgenomen,  om,  in  het  volgende 

jaar,  de  Malwanen  aantetasten ,   misfehien  ook,  wijl  de  gouverneur  van  Bom- 

bay, die  niet  veele  jaaren  meer  in  Indiën  dagt  te  blijven,  zijnen  bijzonderen 

ban- 
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handel  op  het  land  der  Maratten  niet  wilde  bederven ,   hield  de  regering  alhier 

het  voor  raadzaam,  de  onenigheden  thans  in  der  minne  byteleggen. 

De  regeringswijze  der  Engelfchen  in  Cbstïndiën  is  van  die  der  Hollanders, 

Franfchen  en  Portugeefen  zeer  verfchillende.  Alle  de  Oostindifche  koloniën 

van  de  laatften  zijn  van  de  regeringen  te  Batavia ,   Pondicheri  en  Goa  afhanglijk. 

De  Engelfchen  daarëntégen  hebben  vier  hoofd  vastigheden:  namelijk,  op  de  kust 

van  Malabar  te  Bombay ,   in  Bengalen  te  Calcutta ,   op  de  kust  van  Kormandel 

te  Madras  en  op  Lumatra  te  Banculen.  Elke  derzelven  is  van  de  anderen  ge- 

heel onafhanglijk ,   en  ontvangt  haare  bevélen  onmiddellijk  van  de  bewindhebbers 

te  Londen.  Niettemin  moeten  zij  elkander  in  tijd  van  nood  onderiteunen.  Toen 

in  mijn’  tijd  te  Bombay  de  tijding  kwam,  dat  in  Bengalen  nieuwe  onlusten  ont- 
ftaan  waren ,   zond  men  aanftonds  krijgsvolk  en  krijgsbehoeften  derwaard ,   zon- 

der eerst  bevel  daartoe  van  Engeland  aftewagten.  De  Engelfchen  alhier  oefenen 

het  regt  over  alle  hunne  onderdaanen,  van  welken  landaard  en  godsdienst  zij 

ook  mogen  wezen,  volgens  hunne  wetten,  en  dat  zonder  advokaatenen  zulke 

regters ,   die  de  wetten  geleerd  hebben. 

De  regéring  te  Bombay  beftaat  uit  den  ftédeh ouder,  ofprefident,  en  twaalf 

raaden,  welken  alle,  uitgezonderd  dén  majoor,  die  de  derde  Bemin  den  raad 

heeft,  kooplieden  zijn  (*)•  De  overige  dienaaren  in  het  burgei lijke  van  de 

maatfehappij  zijn  opperkooplieden ,   onderkooplieden  ,   faktoors  en  fchrijvers.  Zij 

klimmen  gemeenlijk,  naar  hunne  oudheid,  van  fchrijvers  tot  raaden  op.  Maar, 

wanneer  de  prefident  naar  Engeland  terug  keert,  of  fterft ,   treed  alleen  diegeen 
    van 

(*)  Zéden  mijn  vertrek  is  hier  veel  verandering  voorgevallen.  Wijl  de  Engelfchen  zédert  in 
deze  landen  vsele  veroveringen  gemaakt  hebben,  hebben  zij  zowel  hunne  land-als  hunne  zee- 

magt  zeer  vermeerderd.  Hun  voornaamfte  krijgsbevelhebber  te  Bombay  is  thans  Brigadier: 

en  in  plaats  dat  eertijds  de  majoor  alleen  in  zaaken,  die  het  krtjgswézen  betreffen ,   gevraagd 
werd,  heeft  nu  de  brigadier  bij  alle  voorvallen  de  derde  item  in  den  raad:  en  de  preiident  van 

de  marine-,  welke  te  voren  in  het  geheel  niet  in  den  raad  was,  heeft  thans  de  vierde  item.  In 
het  toekomende  zal  de  gouverneur  van  Bombay  niet  meer  uit  de  kooplieden  benoemd  worden, 
maar  altijd  een  krijgsman  zijn. 
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van  de  raaden  in  zijne  plaats,  die  de  meeste  vrienden  bij  de  bewindhebbers
  te 

Londen  heeft.  Zomtijds  worden  zij  ook  verplaatst.  Zo  vertrok  de  heer  spen- 

cer, een  vcrflandig  en  braaf  man,  die  bij  mijne  aankomst  te  Bombay  aldaar 

raad  was,  nog  voor  mijn  vertrek  als  gouverneur  naar  Bengalen. 

De  prefident  moet  altijd  op  het  eiland  wonen.  De  raaden  hebben  ook  ten 

deele  hunne  bedieningen  als  theiauriers ,   pakhuismeesters,  boekhouders,  e.z.v. 

of  zij  zijn  direkteurs  van  den  koophandel  in  andere  koloniën ,   die  tot  dit 

gouvernement  behoren.  In  mijn’  tijd  was  er  een  te  Suratte ,   een  tweede  te 

TelUchery  en  een  derde  te  Anjengo.  Op  deze  drie  plaatzen  heeft  de  maatfehappij 

kalleden  met  eene  fterke  bezetting.  Te  Basra  was  ook  een  raad :   en  wijl  de 

Engelfchcn ,   in  het  begin  van  1765,  namelijk  kort  na  mijn  vertrek,  de  Malwa- 

nen  verdréven ,   werd  insgelijks  een  raad  derwaard  gezonden.  Doch  dit  gebied 

hebben  zij  kort  daarna ,   voor  eene  aanzienlijke  fom  gelds ,   aan  de  Indiaanen 

weer  afgellaan.  Daarentegen  hebben  zij  zédert  mijn  vertrek  Barddsch  ook  ver- 

overd; dit  is  eene  groote  Rad  ten  noorden  van  Suratte,  die  haaren  eigen  nabdb 

had,  en  alwaar  de  Hollanders  over  de  100  jaaren  een  groot  kantoor  hebben  ge- 

had. Aldaar  woont  nu  ook  een  raad  van  Bombay.  Verders  hebben  de  Engel- 

fchen  op  deze  kust  nog  vcrfcheiden  kleine  vastigheden,  werwaard  opperkoop- 

lieden ,   onderkooplieden  of  faktoors  gezonden  worden:  als  in  Scïndi  op  drie 

plaatzen ,   namelijk  te  Tatta ,   eene  groote  ftad  en  de  woonplaats  van  den  regent 

des  lands,  te  Lar  Bunder  en  Schalt  Bunder.  Insgelijks  te  Ahujchdhhr,  in  den 

Perfifchen  zeeboezem ,   te  Cambay ,   te  Onor ,   te  Calecut  en  te  Fort  Viftoria.  De 

laatfte  plaats  ligt  aan  een’  grooten  vloed ,   die  zig  verre  landwaard  in ,   en  tot  aan 

Puna ,   de  verblijfplaats  van  den  vorst  der  Maratten ,   ftrekt.  De  Engelfchcn 

ruilden  dezelve  met  eenige  dorpen  van  den  laatstgemelden  tégen  Geri ,   eene  ves- 

ting, die  zij  den  vermaarden  zeerover  angria  ontnomen  hadden.  Zij  vleiden 

zig,  hierdoor  een’ grooten  handel  op  het  land  der  Maratten  te  verkrijgen.  De- 

wijl dezelve  egter  nog  niet  heeft  willen  gelukken,  beilaat  het  grootfle  voordeel , 

dat  zij  van  die  plaats  hebben,  dat  zij  veel  vee  van  daar  bekomen;  wantin  die 

landftreek  wonen  veelc  Mohammedaanen ,   en  omftreeks  Bombay  meeftendeels 

heidenen,  die  geen  dieren  doden,  noch  om  te  Aagten  verkopen.  Defchrijvers, 

de  kooplieden  en  zelfs  de  raaden  worden  zomtijds  verplaatst,  en  verkrijgen  naar 

hunne  oudheid  voordelige  bedieningen.  Dit  geeft  hun  gelegenheid,  om  den 

II.  deel.  B   hanï 
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handel  van  elke  plaats  nauwkeurig  te  kennen,  het  welk  in  het  vervolg  van 

groot  nut  is,  als  zij  in  den  raad  te  Bombay  over  alles  het  bewind  moeten 
hebben. 

De  beloning,  welke  de  maatfchappij  haaren  dienaaren  in  Indiën  geeft,  is 

flegts  zeer  gering.  Daartégen  veröorloft  zij  hen  op  alle  de  havens ,   van  Delegoa , 

niet  verre  van  de  kaap  de  goede  hoop ,   naar  het  oosten  tot  China ,   en  naar  het 

noorden  tot  Dsjidda  en  Basra  te  handelen,  en  hierdoor  is  het  voornaamlijk , 

dat  zij  de  groote  rijkdommen  verkrijgen  ,   welken  in  Europa  zulk  een  groot  aan- 

zien maken.  Men  kan  niet  twijfelen ,   of  daar  hebben  misbruiken  bij  plaats, 

waardoor  de  Oostïndifche  maatfchappij  zomwijlen  verliest.  Doch  in  het  alge- 

meen fchijnt  deze  fchikking  wél  overlegd  te  zijn ;   want  zij  maakt  de  dienaaren 

naarftig:  en  wanneer  dezen  hunnen  eigen  handel  zoeken  uittebreiden,  krijgen 

zij  daardoor  ook  dikwijls  gelégenheid  om  der  maatfehappije  voordeelen  aante- 

brengen,  die  zij  anders  niet  zou  gehad  hebben.  Zij  kunnen  alle  handel  drij- 

ven, van  den  opperbevelhebber  op  eene  vastigheid  af,  tot  op  den  geringften 

fchrijver.  De  magt,  die  zulk  een  opperhoofd  of  fteêvoogd  heeft,  maakt  de 

vlag  van  zijne  natie  overal  gezien,  en  zijn  rijkdom  geeft  hem  moed  om  den 

handel  fteeds  verder  uittebreiden.  In  het  I.  Deel,  bl.  270,  heb  ik  gezegd,  dat 

de  Europeërs  het  niet  ligt  zullen  wagen,  om  de  haven  van  Dsjidda  voorbij,  en 

van  Indiën  regtdoor  naar  Sim  te  zeilen.  Zédert  évenwel  hebben  deEngelfchen 

het  gewaagt.  Toen  de  Europeërs  voor  dezen  naar  Dsjidda  kwamen,  betaalden 

zij  hier  minder  aan  tol  en  andere  onkosten ,   dan  de  Mohammedaanfche  koop- 

lieden. De  eerften  wilde  men  aanmoedigen  om  de  haven  vlijtiger  te  bezoeken; 

de  anderen,  meende  men ,   moesten  wel  komen-  Naar  mate  de  Engelfchen  in 

Indiën  hunne  veroveringen  uitbreidden ,   vermeerderde  ook  hunne  fchcepvaart 

op  den  Arabifchen  zeeboezem ;   daarëntégen  werd  het  getal  der  fchépen  van  Mo- 

hammedaanfche kooplieden  fteeds  geringer,  en  uit  dien  hoofde  begon  de  tol  te 

Dsjidda  aftenémen.  Van  de  Europeërs  kon  men  hier  niet  meer  belastingen 

vorderen ,   dan  in  de  verdragen  bepaald  waren.  Maar  men  eischte  van  de  koop- 

lieden ,   die  waaren  van  hun  kogten ,   ook  zékere  percenten ,   zo  dat  de  regering 

nu  meer  trok,  dan  wanneer  alles  met  Mohammedaanfche  fchépen  gekomen  was, 

De  Engelfchen,  die  nu  hunne  waaren,  wégens  de  zwaare  belastingen,  tot  min- 

der prijs  moeiten  verkopen,  werden  daarover  niet  weinig  te  onvréden.  In  In- 

diën 
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dien  waren  zij  gewoon  niet  alleen  Nabdbs ,   maar  zelfs  den  Mogol  naar  eigen 

goeddunken  aftezetten ;   het  gedrag  der  tolbedienden  te  Dsjidda  was  voor  hun 

dcrhalvcn  ondraaglijk.  Zij  hadden  den  koophandel  van  deze  ftad  gemaklijk  ge- 

heel kunnen  doen  te  gronde  gaan,  indien  zij  maar  eenige  kruisfers  (kleine  oor- 

logfchépen)  hadden  willen  derwaard  zenden,  en  alle  de  fchépen,  van  Sucs  en 

Indiën  komende,  aanhouden.  Maar  zij  zouden  daardoor  zelven  den  handel  naar 

die  gewesten  hebben  kunnen  verliezen:  en,  wijl  het  den  fchijn  had,  als  of  de 

Pafcha  en  de  Scherf  de  verdragen  ftiptlijk  in  agt  genomen  hadden ,   was  het  nog 

daarenboven  te  vrezen ,   dat  de  Sultan  zig  beledigd  zou  agten,  en  alle  de  Engel- 

fcheii  uit  de  Levant  jagen.  Derhalven  konden  zij  zig  niet  béter  wreken ,   dan 

wanneer  zij  Dsjidda  voorbij,  en  regtdoor  naar  Sués  zeilden.  Zij  dreigden  hier 

dikwijls  méde;  maar  men  geloofde  niet,  dat  de  Engelfchen  zig  op  eenen  weg 

zouden  begeven ,   dien  alle  de  fchippers  van  Sués  voor  den  gevaarlijkften  in  de 

ganfche  waereld  houden :   en  de  Engelfchen  zullen  er  denklijk  zelven  tégen  op  ge- 

zien hebben,  doordien  zij  van  dit  gedeelte  des  zeeboezems  nog  in  het  geheel  geen 

kaart  hadden. 

Zóker  heer  holford,  een  ervaren  zeeman,  die  ménigmaal  moeilijkheden 

met  de  tolbedienden  te  Dsjidda  gehad  had ,   was  eindelijk  er  op  bedagt  zijne  be- 

dreigingen werkftellig  te  maken.  Deze  verkreeg  eene  kopij  van  mijne  kaart  van 

den  Arabifchen  zeeboezem ,   (Befchr.  van  Arabië  pl.  XX.)  die  ik  eerst  naar  eene 

groote  fchaale  ontworpen ,   en  eenen  vriend  te  Bombay  medegedeeld  had.  Hij 

kon  er  zéker  zulk  groot  nut  niet  van  verwagten,  als  van  eene  goede  zeekaart; 

want  de  Europeërs  zoeken  de  ruime  zee,  doch  hetTurksch  fchip,  waarméde 

ik  de  reis  deed ,   had  genoegzaam  geftadig  de  kust  gehouden ,   en  dus  had  ik  ook 

maar  alleen  de  kust  kunnen  ontwerpen.  Niettemin  vonden  de  Engelfchen  de- 

zelve bruikbaar,  en  nu  ontbrak  hun  niets  meer ,   dan  eene  verzékering  van  de 

regering  te  Kalina ,   dat  zij  hunne  waaren  veiliglijk  naar  deze  ftad  konden  bren- 

gen, en  aldaar  verkopen.  In  het  Turkfche  rijk,  alwaar  de  landfehappen  als  wa- 

re het  verpagt  worden,  zoekt  gemeenlijk  elke  landvoogd  alleen  zijn  voordeel, 

zonder  zig  om  de  naburige  pafchas  te  bekreunen,  en  een  tégenwoordig  voordeel 

laat  hij  zelden  ontglippen.  De  regéring  te  Kahira heeft  van  hetkostlijk  lijnwaat, 

dat  van  Bengalen  naar  Dsjidda,  en  van  daar  te  land  met  de  groote  karavaanen 

naar  Egipte  gaat,  fchier  in  het  geheel  geen  inkomen.  Alx  bsy  daarentegen, 
B   2   die 
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die  nu  fchier  onbepaald  regeerde ,   verwagtte  van  de  Engelfchen  niet  alleen  cene 

aanzienlijke  fora  aan  tol ,   maar  ook  nog  groote  gefchenken.  Hij  Hoorde  er  zig 

dus  in  het  geheel  niet  aan ,   hoe  de  pafcha  te  Dsjidda  en  de  fcherif  te  Mekka , 

ja  zelfs  de  fultan  zulks  zouden  opnemen,  maar  beloofde  aan  de  Engelfchen  alles , 

wat  zij  begeerd  hadden. 

Hierop  zonden  de  kooplieden  in  Bengalen ,   reeds  inhetjaar  1772,  eenfehip 

naar  Sués  af;  doch  hetzelve  werd  in  de  golf  van  Bengalen  zeer  befchadigd,  en 

moest  weêr  terug  kéren.  In  1773,  ondernam  de  heer  holford  andermaal  de 

reis ,   was  nu  gelukkig ,   en  dus  de  cerfte  Engelschman ,   die  een  fchip  tot  Sués 

gebragt  had.  In  het  volgende  jaar  kwamen  er  meer,  en,  in  1776,  zegt  men, 

gingen  er  vijf  Engelfche  fchépen  van  partikulieren  van  Indiën  regtdoor  naar 

Sués  (*).  Deze  weg  is  nu  ook  reeds  eenige  reizen  als  een  postweg  gebruikt 

geworden.  Want  de  regéring  in  Indiën  zend  thans  bij  gewigtige  gebeurdnisfen 
eenen 

(*)  De  handel  der  Engelfchen  van  Indiën  naar  Kahira  is  thans,  waarfchijnlijk,  weêr  afgebro- 

ken. Toen  van  de  Indifche  waaren  alle  lasten  te  Dsjidda  en  het  vervoeren  te  land  van  hier- 

naar Egipte  en  Sirië  moest  betaald  worden,  werden  zij  in  de  Levant  zo  duur,  dat  de  Oostindi- 

fche  maatfebappij  nog  veel  in  de  Levant  kon  flijten.  Nu  werden  zij  in  de  Levant  zo  laag  van 

prijs,  dat  men  ze  niet  meer  van- Engeland  liet  komen.  De  dienaaren  der  maatfehappij  wonnen 

dus  wel  bij  den  handel  van  Indiën  naar  Egipte ,   maar  zij  zelf  verloor  er  bij ,   'en  heeft  daarom 
de  eerften  verboden  in  het  toekomende  fchépen  naar  Snés  te  zenden.  Maar  de  weg  is  nu  bekend, 

en  te  voordelig,  dan  dat  hij  niet  nog  in  vervolg  door  Europeërs  zou  gezogt  worden.  Misfchien 

zend  dc  Engelfche  Oostindifche  maatfehappij  zelf  eenen  haarer  dienaaren  van  Bengalen  naar  Ka- 

Lira ,   gelijk  tot  nu  toe  van  Bombay  naar  Basra;  ja  veelligt  laten  de  Egiptifche  kooplieden  met 

den  tijd  de  kofïïjbooncn  uit  Jemen  met  Europefche  fchépen  regt  door  naar  Sués  brengen.  Indien 

dit  gebeurt,  zal  daardoor  niet  alleen  de  fchecpvaart  der  Turken  op  den  Arabifchen  zeeboezem 

ophouden,  maar  Dsjidda  en  Mekka  zullen  dan  ook  niet  langer  de  ftapelplaatzen  van  Arabifche 

en  Indifche  waarert  blijven;  de  pafcha  alhier  en  de  fcherif,  en  zelfs  deBedouinen,  welken  dc 

waaren  anders  te  land  vervoeren ,   zullen  daarbij  zeer  veel  van  hun  inkomen  verliezen :   en  on- 

der de  bédevaarders  uit  de  noordlijke  Mohammedaanfcbe  landen  zal  men  dan  ook  niet  veelgroo- 

-   £e  kooplieden  vinden,  maar  alleen  meestendeels  huurlingen ,   die  voor  overiédenen  bédevaarten 

doen,  en  krijgslieden,  die  de  karavaanen  tégen  de  Arabiërs  befchermen,  (   Befchrijving  van  A- 

labië ,   hl  346.)  Hoe  voordélig  nu  ook  de  handel  der  Europeërs  van  Indiën  xegtdoor  naar  E- 

gipte  fcbijnt,  houdikdien  nogtbans,  wégens  de  wisfclvailigheid  der  regéring  te  Kahira  .altoos  voor 
zeer  gevaarlijk. 
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eenen  postbode  over  Sués  naar  Engeland ,   en  kan  bijna  eerder  antwoord  van 

Londen  bekomen ,   dan  haare  brieven  langs  den  gewoonen  weg ,   om  de  kaap  de 

goede  hoop ,   naar  Europa  kunnen  komen. 

b   Alle  de  fchépen  der  Oostïndifche  maatfchappij ,   die  uit  Europa  komen , 

gaan  naar  eene  der  vier  v oornaamRe  vastigheden.  Die  geene
n  ,   welken  naar  de 

kust  van  Malabar  befiemd  zijn ,   gaan  derhalven  regtdo
oi  naai  Bombay.  De 

gewoone  tijd ,   welken  de  Engelfchen  befléden ,   om  deze  reis  te  doen  ,   als  zij  in 

een  bekwaam  jaargetij  vertrekken ,   is  5   maanden.  Een  fchipper  had  dezelve 

in  3   maanden  en  1 8   dagen  gedaan ;   maar  dit  was  
ook  de  fpoedigRe  reis ,   van 

welke  men  ooit  gehoord  had.  Weinige  fchépen  vertrek
ken  van  Bombay  aan- 

Itonds  weer  terug  naar  Engeland.  Zommigen  doen  nog  eers
t  eene  1   eis  naar 

den  Perfifchen  zeeboezem ,   naar  Mochha ,   Bengalen ,   Madras ,   Banculen ,   en 

ook  wel  naar  China.  Met  deze  bijreizen  verdienen  de  Engclfche  fchippers  zeer 

veel  geld ,   en  het  Raat  gemeenlijk  aan  den  gouverneur ,   wien  hij  dit  voordeel  wil 

toevoegen.  Er  plégen  gemeenlijk  jaarlijks  vier  f
chépen  van  Londen  herwaard 

te  komen.  Gedurende  den  laatRen  oorlog  kwamen  er  zomtijds  
minder.  Daar- 

tégen verwagtte  men,  in  176-1 ,   ook  zes  fchépen.  Eertijds  plagt  elk  van  deze 

vier  fchépen  40  duizend  rijksdalers  gereed  geld  méde  naar  Bombay  te
  bren- 

gen ,   en  de  Engelfchen  zonden  daarenboven  nog  veel  geld  naar  hunn
e  overige 

vastigheden.  Men  heeft  mij  verzékerd,  dat  dit  alles  onnodig  was,  zédertde
 

maatfchappij  zig  meester  van  Bengalen  had  gemaakt ;   zelfs  dat  zij  uit  In
diën  nog 

veel  geld  naar  China  kunnen  zenden. 

Het  geen  de  Engelfchen  het  meest  naar  Bombay  brengen ,   is  laken ,   en  daar- 

van gaat  wel  het  grootfte  gedeelte  naar  Perfië  en  Basra.  De  andere  waaren ,   die 

.   zij  herwaard  brengen ,   zijn  cochenille ,   olifantstanden ,   ijzer ,   Raai ,   tin ,   ko- 

per, blik,  ankers,  gofchut  en  andere  wapens.  De  fchippers  brengen  dan  ook 

nog  veele  kleinigheden  voor  hunne  eigen  rékening  méde.  Een  groot  gedeelte 

van  de  Europefche  waaren  word  kort  na  de  aankomst  der  fchépen ,   en  dus  op 

een’  zékeren  tijd  van  het  jaar,  welke  aan  alle  de  Indifche  kooplieden  bekend  is, 

op  eene  openbaare  verkoping  verkogt;  het  geen  hier  niet  vertierd  word ,   word 

naar  de  kleine  koloniën  gezonden.  De  waaren,  die  van  Bombay  naar  Engeland 

gaan,  zijn  voornaamlijk  peper  van  Malabar falpeter  van  Scindi en  aUeilei  lijn- 

waat  van  Suratte .   Van  de  lijnwaaten  gaat  weer  zeer  veel  van  Londe
n  naar 

B   3   Guinea. 
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Guinea.  Reukwerk,  gommen  en  andere  fpécerijën  uit  verfcheiden  gewesten 

van  In  dien,  den  Perfifchen  en  den  Arabifchen  zeeboezem,  némen  de  fchippers 

voor  hunne  eigen  rékening  méde  terug. 

Ik  heb  te  voren  reeds  aangemerkt,  dat  deEngelfchen  te  Bombay  eenegroote 

en  fraije  kerk  hebben.  Zij  word  door  eenen  predikant  bediend ;   maar  als  deze 

fterft,  dan  is  er,  gedurende  den  tijd  tot  dat  een  andere  uit  Europa  komt ,   geen 

een  Engelfche  geestlijke  op  deze  ganfche  kust.  Want  hunne  Oostïndievaarders 

hebben  geen  fcheepsprédiker,  gelijk  die  van  andere  landaarden ;   en  te  Suratte, 

Tellichery  en  Anjengo,  waar  egter  het  getal  der  Engelfchen  vrij  groot  is,  heb- 

ben zij  noch  kerk  noch  geestlijken.  Wanneer  de  geenen,  die  op  de  beide laatlie 

plaatzen  wonen ,   een  kind  willen  laten  dopen ,   ontbieden  zij  eenen  Deenfchen 

zendeling.  Doch  onder  de  Engelfchen  in  Oostïndiën  vind  men  zo  weinige  ge- 

trouwden, dat  zelfs  te  Bombay  dikwijls  eene  geheele  maand  voorbijgaat,  dat 

er  geen  kind  gedoopt  word.  Het  getal  der  Roomschkatholijken  op  dit  eiland  is 

veel  grootcr,  dan  dat  der  proteftanten,  en  die  hebben  geen  gebrek  aan  geest- 

lijken. Ik  hoorde ,   dat  de  paus  voor  weinige  jaaren  nog  eenen  bisfchop  naar 

Bombay  had  gezonden ,   maar  dat  de  gouverneur  hem  bij  zijne  aankomst  had 

laten  wéten ,   dat  men  hier  geen  geestlijken  met  zulk  eenen  hoogen  titel  nodig 

had.  Ondertusfchen  zijn  hier  nog  vier  monniken  karmeliten ,   en  onder  dezen 

ftaan  wéder  verfcheiden  Indifche  geestlijken ,   die  te  Goa  of  ook  flegts  te  Bom- 

bay hunne  Ieeröefeningen  volbragt  hebben.  De  oudfte  der  karmeliten  was  hier 

veele  jaaren  geweest ,   en  naar  Europa  terug  gekeerd ,   doch  onlangs  ook  weer 

naar  Bombay  gekomen.  Dit  kon  hem  zéker  niemand  kwalijk  afnémen;  want 

hij  kon  hier  met  meer  gemak  en  vrijheid  léven ,   ook  was  hij  hier  in  veel  grooter 

aanzien ,   dan  in  een  klooster  in  Europa.  De  tweede  was  bij  de  kerk  Signoret 

tsperanza ,   een  fchoon  gebouw  buiten  de  Rad,  dat  nog  niet  geheel  voltooid 

was.  De  derde  was  bij  de  Kerk  St.  Michael  te  Mahim ,   en  de  vierde  bij  de 

kerk  Salvatione.  De  Roomschkatholijken  hebben  daarenboven  nog  eene  kleine 

kerk  in  de  Rad ,   en  eene  te  Mazagon.  De  Jefuiten  hadden  eertijds  een  fraai 

klooster  bij  het  dorp  Parell ,   midden  op  het  eiland.  Hetzelve  is  reeds  zédert 

verfcheiden  jaaren  een  landhuis  van  den  gouverneur ,   en  de  gewézen  kerk  is 

thans  eene  zo  fraaije  eet  -   en  danszaal,  dat  men  haars  gelijke  misfchien  in  gansch 
Indiën  niet  vind. 

Da 
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De  Engelfchen  laten  elk  wel  eene  volkomen  vrijheid  van  gewéten ,   doch 

hierméde  veroorloven  zij  de  monniken  niet ,   zo  veele  bekeerlingen  te  maken , 

als  zij  er  kunnen  krijgen.  Wanneer  een  vreemde  geloofsbelijder  roomfchka- 

tholijk  wil  worden ,   moeten  de  monniken  eerst  der  regéringe  daar  kennis  van 

géven:  en  deze  de  oorzaak,  waarom  hij  zijnen  ouden  godsdienst  wil  verlaten, 

wettig  vindende ,   Raat  zij  toe ,   dat  hij  gedoopt  worde.  Het  laatftc  gebeurt  even- 

wel maar  zelden;  want  de  karmeliet  te  Mahim  beklaagde  zig  jegens  mij,  dat  hij 

nog  nooit  verlof  had  kunnen  krijgen ,   om  eene  arme  heidin  te  dopen ,   die  reeds 

eenige  kinderen  bij  eenen  Roomfchkatholijken  had  gehad,  en  als egte  vrouw  met 

hem  leefde.  Ondertusfchen  laten  zij  niet  na  bekeerlingen  te  maken.  Alle  de 

flaaven ,   zowel  die  der  Engelfchen  als  die  der  zogenoemde  Portugeefen  voegen 

zig  bij  de  roomfche  kerk ;   en  als  hier  nieuwe  Afrikaanen  aankomen ,   gewennen 

zig  dezen  ook ,   het  voor  fraai  te  houden ,   als  zij  het  beeld  van  eenen  heilig  op 
de  borst  mogen  dragen.  Ik  kogt  hier  zelf  eenen  zwarten  jongen  van  16  jaaren, 
die  van  Afrikaanfche  roomfeh  geworden  ouders  geboren  was ,   en  liet  hem  door 

eenen  roomfehen  geestlijken  in  het  christendom  onderwijzen ;   want  mijn  voor- 

nemen was  eerst,  om  hem  over  China  méde  naar  Deenmarken  te  némen:  maar 

toen  ik  befloot,  mijnen  weg  over  Basra  door  Turkijén  tc  némen,  gaf  ik  hem 

liever  aan  iemand  te  Bombay,  uit  vrees ,   dat  de  Mohammedaanen  hem  mijmog- 

ten  afnémen.  Ten  minsten  zou  ik  om  hem  veele  moeilijkheden  gehad  kunnen  heb- 

ben, wijl  het  in  Turkijën  niet  gebruiklijk  is,  dat  de  Europeërs  Afrikaanfche 

flaaven  hebben ,   en  men  zou  misfehien  voorgegéven  hebben ,   dat  ik  eenen  jongen , 
geboren  van  Mohammedaanfche  ouders ,   méde  naar  Europa  wilde  némen ,   om 

er  aldaar  een’  Christen  van  te  maken. 

De  oude  inwoners  van  dit  gewest,  waarvan  men  er  te  Bombay  nog  zeer 
veelen  aantreft,  zijn  Hindu ,   of  Indiaanen.  Wij  Europeërs  noemen  ze  gemeen- 

lijk heidenen  en  afgodendienaars,  en  denken  onder  zulke  veragtlijke  naamen  niet 

veel  goeds  van  hun.  Maar  die  gelégenheid  hebben  hen  wat  van  naderbij  te  ken- 

nen, zullen  bevinden,  dat  zij  zagtzinnige,  deugdzaame  en  vlijtige  lieden  zijn, 
die  misfehien  onder  alle  de  volken  van  den  aardbodem  het  minste  tragten  om 
hunne  évenmenfehen  te  benadélen.  Doch  daar  is  misfehien  ook  geen  volk  in 

de  waereld,  dat  minder  gezellig  is,  dan  deze  Hindu ;   want  zij  worden  door 

hunne  geestlijken  zo  gekweld ,   dat  zij  van  alle  andere  natiën,  ja  zelfs  onder  el- 

kan- 
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kander,  als  afgezonderd  moeten  léven.  De  Jooden  en  de  Schiiten houden  inde 

daad  alle  menfchen,  die  hunne  geloofsgenooten  niet  zijn,  voor  onrein,  en 

éten  niet  met  hun;  ondertusfchen  éten  de  Jooden  met  Jooden,  en  de  Schiiten 

met  Schiiten,  uit  welke  landRreek,  en  hoe  aanzienlijk  of  gering  zij  ook  mogen 

wezen.  Maar  bij  de  Hïndu  mag  iemand  van  eene  aanzienlijker  afkomst,  bij 

voorbeeld  een  arme  Braman ,   die  eenen  rijken  Banian  dient ,   niet  eens  met  zijn’ 

heer  éten.  Daarentegen  Raat  het  eenen  rijken  Banian  vrij ,   zig  bij  zijnen  ar- 

men dienaar,  doch  die  een  Braman  en  dus  adelijker  is,  te  gast  te  nodigen.  Vol- 

gens het  denkbeeld,  dat  ik  van  de  Hindu  in  het  noordergedeelte  van  Indiën 

heb  kunnen  krijgen,  beflaan  dezelven  uit  vier  hoofdkammen,  namelijk:  i.j) 

Breimanen ,   of  geestlijken,  2. )   Rasbuten ,   of  krijgslieden,  3.)  Banianen,  of 

kooplieden,  4.)  uit  boeren.  Doch  elke  dezer  Rammen,  of  Randen,  is  weer 

in  veele  bijRanden,  welken  men  cast  noemt ,   verdeeld,  waarvan  de  eene  altoos 

voor  aanzienlijker  gehouden  word,  dan  de  andere,  en  waarvan  de  aanzienlijke- 

re  niet  bij  den  minderen  mag  éten.  Men  heeft  mij  verzékerd,  dat  elke  cast , 

van  dewclken  er  over  de  80  zijn  ,   zijne  bijzondere  godsdienstgebruiken  heeft.  Ik 

weet  egter  niet ,   of  zij  in  den  grond  niet ,   één’  en  denzelfden  godsdienst  hebben , 
en  alleen  als  verfchillende  genootfehappen  aantemerken  zijn ,   waarvan  elk  zijn 

patroon,  befchermheilig,  of  ondergod  heeft,  die  bij  zékere  gelegenheden  met 

bijzondere  plegtigheden  gediend  moet  worden. 

I   n   Europa  is  men  gemeenlijk  in  het  denkbeeld ,   dat  in  Indiën  de  zoon  altijd 

het  handwerk  van  zijnen  vader  moet  oefenen.  Dit  is  niet  zo  volflrekt  nood- 

zaaklek ;   want  de  Bramanen,  welken  geestlijken  zijn,  kunnen  tévens  regenten 

wézen ,   gelijk  hiervan  in  het  voorgaande  een  voorbeeld  van  de  Maratten  bijge- 

bragt  is.  Bij  andere  heidenfche  vorsten ,   die  Rasbuten  zijn ,   bekléden  de  Brama- 

nen ook  veele  burgerlijke  bedieningen ,   en  bij  de  Mohammedaanen  zijn  zij  veel- 

tijds tolbedienden  en  pagters.  Ik  heb  kooplieden  gekend,  die  Bramanen ,   en 

handwerkslieden,  die  Banianen  of  Rasbuten  waren.  De  réden,  waarom  zij  zig 

nog  altoos  naar  den  Ram  noemen,  in  welken  zij  geboren  zijn,  is,  denklijk, 

om  den  Rand  hunner  voorvaderen  niet  te  vergéten,  en  op  dat  hunne  nakome- 

lingen denzelven  weer  zouden  kunnen  opvatten ,   wanneer  zij  er  lust  toe  mogten 

hebben ,   of  om  zékere  heiligen  hunner  voorvaderen  te  éren. 

Geen  Hindu  van  een’  laagen  cast  kan  in  eenen,  die  aanzienlijker  is,  aange- 
nomen 
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Komen  worden.  Ik  heb  wel  gehoord,  dat  eens  een  waereldlijk  prins  in  den  Ram 

der  Bramanen  ontvangen,  en  dus  als  tot  hooger  adel  verheven  was,  maar 

dit  was  met  zo  veele  omftandigheden  en  kosten  verzcld ,   dat  zeer  zelden  iemand 

zijn  voorbeeld  kon  volgen.  Men  verhaalt  namelijk ,   dat  iemand  van  den  cast 

der  Rasbuten  in  het  zuidlijk  deel  van  Indiën  van  tijd  tot  tijd  verfcheiden  kleine 

nabuuren  aan  zig  onderworpen  had,  en  ten  laatften  heer  over  een  groot  en  on- 

gemeen rijk  land  was  geworden.  Nu  wilde  hij  ook  een  Bram an  worden,  De 

geestlijken  bragten  zeer  veel  daar  tegen  in ,   hielden  de  zaak  zelfs  voor  onmoge- 

lijk ,   dewijl  zij  voorgeven  van  de  godheid  afteftammen ,   en  een  ander  reeds  ge- 

boren mcnsch  niet  nog  eens  kan  geboren  worden.  Doch  eindelijk  werd  hem 

zijn  verzoek  toegeftaan  ,   onder  voorwaarde ,   dat  hij  eenen  grooten  tempel  zou 

bouwen ,   cn  daarin  zulk  eene  groote  gouden  koe  fchenken ,   dat  een  mensch  in 

haar  agterfte  in,  en  door  den  mond  weêr  uit  kon  kruipen:  en  de  prins,  zegt 

men ,   had  niet  alleen  den  tempel  gebouwd ,   en  den  Bramanen  de  groote  gouden 

koe ,   (zonder  twijfel  ook  groote  inkomften ,   van  dewelken  eene  menigte  geest- 

lijken kon  onderhouden  worden)  gefchonken ,   maar  was  ook  zelf  verfcheiden- 

maalen  van  agteren  door  deze  koe  gekropen,  cn  toen  eerst  als  een  Braman  aan- 

genomen. Door  eene  koe  te  kruipen  zouMn  alle  andere  landen  voor  een’  ge- 

meen’ man ,   en  nog  meer  voor  een’  aanzienlijk’  heer,  als  eene  groote  vernede- 

ring aangezien  worden.  Maar  in  Indiën ,   daar  men  eener  lévende  koe  fchier 

godlijke  eer  bewijst,  zullen  misfehien  veelen  gewenscht  hebben,  met  den  groot. 

Ren  eerbied  door  zulk  eene  koe  (wijl  het  door  eene  lévende  koe  toch  niet  mo- 

gelijk is)  te  mogen  kruipen,  zonder  dit  geluk  te  erlangen.  Dat  de  Bramanen 

hunnen  waereldlijken  vorst  in  het  agterfte  der  koe  déden  inkruipen ,   daar  door 

werd ,   ongetwijfeld ,   zijne  laage  afkomst  te  kennen  gegeven ,   en  dat  hij  uit  den 

mond  weêr  uitkwam ,   betékende ,   dat  de  godheid  hem  als  een’  afkomeiing  van 
haar  zelve ,   dat  is  voor  eenen  Braman  verklaard  had. 

Zo  min  als  een  Indiaan  van  den  cast  der  Rasbuten ,   of  foldaaten,  in  den  cast 

der  geestlijken  kan  aangenomen  worden ,   éven  zo  min  kan  iemand  van  eenen 

anderen  geringen  cast  in  eenen  hoogeren  aangenomen  worden.  En  nog  veel 

minder  ban  een  Christen ,   een  Mohammedaan  of  iemand  anders  van  een’  vreem- 

den godsdienst  in  eenen  Indifchen  cast  'komen;  dat  is,  de  Indiaanen  némen  in 
het  geheel  geen  nieuwe  geloofsgenooten  aan.  Deze  grondrégel  is,  naar  mijn 

II.  DEEL.  C 

oor- 
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deel ,   de  voornaamfte  oorzaak ,   waarom  de  Indiaanen  in  dien  beklagenswaardigen 

toeftand  geraakt  zijn,  in  welken  men  ze  thans  vind.  Want,  indien  zij  de  Af- 

ganen  en  Tataren ,   die  hun  land  het  eerst  veroverden,  tot  Bramanen-,  of  maar  tot 

Rasbuten  hadden  willen  verheffen ,   zouden  dezelven  zig  veelligt  zo  wel  gefchikt 

hebben ,   om  den  godsdienst  van  het  land  te  omhelzen  als  de  overwinnaars  van 

China :   en  Indiën  zou  dan  ook  nog  tegenwoordig  een  bloeijend  rijk  hebben  kun- 

nen wezen.  Maar  nu  bléven  zij  onder  hunne  vreemde  beheerfcbers  éven  zo 

vreedzaame  en  vlijtige  onderdaanen ,   als  zij  het  onder  hunne  eigen  regenten  ge- 

weest waren ,   en  waren  daarbij  trots ,   dat  zij  é venwel  van  Indiaanen  afftamden. 

Het  moet  den  vreemden  regenten  voorzéker  niet  wél  aangeffaan  hebben,  dat  zij 

in  een  land ,   daar  zij  als  defpoten  regeerden ,   niet  gelandaard  konden  worden ; 

zelfs  dat  de  inwoners  niet  eens  met  hun  wilden  éten,  en  hen  dus  als  onrein  aan- 

merkten. Ondertusfchcn  lieten  zij  zig  dit  alles  wél  gevallen,  wijl  de  heidenen 

zeer  geduldig  hunne  kisten  vulden.  De  Mohammedaanfche  veroveraars  namen 

alle  de  geenen,  die  zig  uit  eigen  beweging  aanboden ,   wel  als  hunne  geloofsge- 

nooten  aan;  maarzij  poogden  noch  door  geweld,  noch  door  overréding,  de  hei- 

denen tot  hun  geloof  te  brengen,  en  hiertoe  hadden  zij  gegronde  rédenen ;   want 

alle  de  Indiaanen,  welken  Mohammedaanen  werden,  waren  daarna  geen  naarftige 

burgers  meer ,   en  werden  gemeenlijk  maar  flegte  krijgslieden.  Daarentegen  lie- 

ten de  Mohammedaanfche  regenten  fteeds  meer  Afganen  en  Tataren  komen , 

om  zulk  een  rijk  land  in  onderwerpinge  te  houden,  en  de  veroveringen  ver- 

der uittebreiden.  Het  geen  deze  Mohammedaanen  niet  verwoestten ,   werd  na- 

derhand verwoest  door  de  Europeërs ,   die  zig  insgelijks  door  de  naarftigheid  van 

den  arbeidzaamen  Indiaan  wilden  verrijken.  Men  vind  egter  in  Indiën 

tégenwoordig  nog  magtige  inheemfche  vorften.  De  Mohammedaanfche  ltéde- 

houders  ( 'Ommera ,   Nabdbs )   van  groote  landfehappen ,   hebben  zig  allengs  van 
hun  gemeen  opperhoofd ,   den  mogol ,   onafhanglijk  gemaakt ;   de  laatfte  is  zo 

zwak,  dat  hij  reeds  door  nadir,  den  koning  van  Perfië,  naderhand  door  ach- 

met,  den  koning  der  Afganen,  of  Patanen,  dus  door  zijne  eigen geloofsgenoo- 

ten ,   en  ten  laatften  zelfs  door  de  Engelfche  kooplieden  in  Indiën  is  afgezet  ge- 

worden. Niet  alleen  is  de  tégenvvoordige  mogol  te  eencmaale  van  de  Engel- 

fchen  afhanglijk,  maar  ook  reeds  eenige  groote  nababs  zijn  hun  onderworpen. 

De  magt  der  Mohammedaanen  is  derhalven  in  Indiën  thans  niet  groot  meer.  In- 
dien 
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dien  te  eenigen  tijde  de  magt  der  Engelfchen  in  dit  verafgelegen  waereldgewest 

ten  val  kwam,  het  welk  misfchien  eerder  zal  gefchieden,  dan  mem  voor  het  té* 

genwoordige  denkt,  zo  kan  het  gebeuren,  dat  de  Indiaanen  eindelijk  eensweêr 

zégepralen,  en  de  eertijds  volkrijke  Iandfchappen ,   die  door  vreemde  volken  zijn 

verwoest  geworden ,   op  nieuw  doen  bloeijen. 

Geen  volk  in  de  waereld  is  zo  verdraagzaam  als  de  Indiaanen.  Want,  in  wat 

land  van  Europa  zou  men  den  vreemden  geloofsgenooten  toeftaan ,   openlijk  tégen 

den  godsdienst ,   die  in  het  land  de heerfchende  is ,   te  prediken?  In  Indien fchijnt 

men  zig  niet  daar  aan  te  kreunen.  Maar  ook  is  hunne  regeringswijze  van  de  on- 

ze en  van  die  van  andere  volken  geheel  verfchillende.  Elke  cast  geeft  zo  nauw- 

keurig agt  op  het  gedrag  van  alle  deszelfs  médeléden,  dat  de  overheid  zelden  ge- 

noodzaakt is,  misdaaden  te  ftraffen.  Wanneer  iemand  tégen  hunne  wet  mis- 

doed,  leggen  zij  hem  tot  ftraf  eene  bedevaart ,   eene  geld -boete  of  eenige andere 

boete  op.  Indien  hij  zig  aan  eene  grove  misdaad  heeft  fchuldig  gemaakt,  en 

men  geen  hoop  van  béterfchap  in  hem  ziet,  word  hij  alleen  van  zijnen  cast,  of 

ftam ,   uitgefloten.  En  dan  neemt  ook  geen  andere  cast  hem  weer  aan ,   ten  zij 

alleen  de  allergeringfte,  en  nietaiieen  hij,  maar  ook  alle  zijne  nakomelingen  moeten 

Reeds  in  ellende  en  veragtinge  léven.  Voor  zulke  Indiaanen  is  het  een  geluk, 

dat  onder  hen  Mohammedaanen  en  Christenen  wonen ,   tot  dewelken  zij  hunne 

toevlugt  kunnen  némen;  en  zelfs  Europeërs,  die  veele  jaaren  op  de  kust  van 

Kormandel  gewoond  hebben ,   verzekerden  mij ,   dat  alle  de  nieuwbekeerden , 

welken  de  Europefche  zendelingen  in  Indiën  maken,  of  zulke  lieden,  of  lieden 

van  de  laagfte  casten  zijn.  Dezen  worden  Christenen  of  Mohammedaanen ,   om 

in  gezelfchap ,   en  als  zij  naarftig  zijn ,   bekwaamlijk  te  kunnen  léven.  In  dc 

Turkfche  landen  gebeurt  het  niet  zelden ,   dat  de  Europefche  monniken  eenen 

priefter  of  zelfs  wel  eenen  bisfehop  van  eene  andere  christelijke  gemeente,  door 

beloften  van  een  jaarlijks  inkomen,  bewegen;  om  den  paus  als  het  opperhoofd 

der  kerk  aantenémen,  en  winnen  daardoor  veel,  wijl  dan  ook  veele  anderen  het 

voorbeeld  van  zulk  een’  aanzienlijk’  man  volgen.  In  Indiën,  zegt  men,  heb-' 

ben  zij  nog  nooit  eenen  Braman  kunnen  bekéren ,   fchoon  de  meesten  van  hun 

in  de  diep  Re  onkunde  en  in  groote  armoede  léven.  Men  verhaalt,  dat  dejefui- 

ten  op  de  kust  van  Kormandel  eens  eenen  jongeling  der  Bramanen  gekregen , 

hem  in  den  roomfehen  godsdienst  opgevoed ,   en  zijne  geboorte  niet  eerder  ont- 
C   2   dekt 
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dekt  hadden,  dan  toen  zij  hem  voor  eenen  ijverigen  Christen  hielden,  en  hem 

als  een’  zendeling  wilden  gebruiken.  Zij  maakten  nu  geen  zwarigheid ,   om  hem 
alle  bewijzen  te  géven  ,   dat  hij  indedaad  van  Breimanen  afftamde,  om  hem  des  te 

béter  toegang  tot  zijne  landgenooten  te  verzorgen.  Maar  zodra  hij  dit  verfhan 

had,  begaf  hij  zig,  zegt  men ,   bij  zijnen  cast,  en  deed  eene  verichrikiijke  boe- 

te, of,  liever,  eenc  marteling  onderging,  om  zig,  naar  zijn  gevoelen,  van 

het  Christendom  te  reinigen  en  nu  wcêr  als  een  Braman  aangenomen  te 

worden. 

Het  zal  voor  ons  Europeërs  moeilijk  zijn,  den  godsdienst  der  Indiaanen  en 

hunne  onderfcheiden  aanhangen  te  léren  kennen;  want,  niet  alleen  hunne  oud* 

fte  wetboeken,  die  zij  als  godlijk  aanmerken,  zijn  in  eene  taal  gefekréven,  die. 

thans  maar  zeer  weinige  geleerde  Breimanen ,   te  deeg  verdaan ,   maar  ook- de 

hédendaagfche  Indiaanen  hebben  verfcheiden  taaien,  en  geheel  verfchillende- 

fbhrijfwijzen.  Het  laatfte  ziet  men  uit  eenige  proeffchriften  op  plaat  II. ,   wel- 

ken ik  van  Banianen  bekomen  heb,  wier  geboorteplaatzen  niet  verre  van  elkan- 

der gelégen  zijn.  Deze  alphabetten  zijn  wel  niet  fraai  gefchréven  >   doch  ik 

hoop,  dat  zij  den  taalonderzoeker  zo  lang  aangenaam  zullen  zijn,  tot  dat  hij 

béter  affchriften  bekomt.  Geen  reiziger,  dat  ik  weet,  heeft  ze  in  Europa  nog 

bekend  gemaakt.  A.  is  het  alphabet  der  Banianen  in  het  landfehap  Guznrat.  Dit 

bezorgde  mij  een  Indisch  koopman  te  Mochha.  B.  is  het  aiphabet  der  Indiaanen 

Multam  Ben  Penjab.  Dit  fchreef  mij  een  Banian  te  Charedsch.  Het  alphabet  C. 

kreeg  ik  van  eenen  Banian  te  Abufchahhr,  die  van  Devuli  geboortig  was.  De 

tékens,  waarméde  de  Indiaanen  de  getallen  uitdrukken,  hebben  meer  overeen- 

komst met  de  onzen ,   dan  met  die  der  Arabiërs. 

Het  is  voor  een’  reizenden  Europeer,  die  den  godsdienst  der  Indiaanen  wil 
onderzoeken,  zeer  onaangenaam,  dat  de  geleerde  Bramanen  zig  in  het  geheel 

niet  aan  de  Europefche  taaien  laten  gelégen  zijn.  Voor  iemand,  die  met  hun- 

kan fpréken,  agt  ik  het  zeer  gemaklijk,  de  vriendfehap  van  zulk  een’  man  te 
winnen,  en  van  hem  vcele  zékere  berigten  te  bekomen;  want  zij  zijn  met  de 

grondregels  van  hunnen  godsdienst  en  van  hunne  zédeleer  zo  geheim  houdend 

niet,  als  de  Brufen ,   de  Nasfeiriè'rs  en  JeJidïêrs ,   welken  onder  het  juk  der  Tur-- 
ken  léven  en  zig  Mohammedaanen  moeten  noemen.  Ik  heb  met  de  Indiaanen, 

die  voor  geleerden  gehouden  worden,  niet  anders,  dan  door  eenen  tolk  kunnen 

fpré- 
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AANMERKINGEN  te  BOMBAY  en  SURATTE.  sa 

fprcken ,   en  derhalven  kon  ik  niet  veel  van  hun  ervaren.  Doch  men  
vind  on- 

der de  Indifcbe  kooplieden  zeer  veelen  ,   die  Portugeefch  en  Engelfch  fpréken , 

en  onder  dezelven  zomwijlen  lieden,  van  de  welken  men  zou  moeten  geloven, 

dat  zij  in  hunn’  godsdienst  niet  onkundig  zijn.  Dezulken  hebben  mij  verzékerd , 

dat  de  vcrfhtndigen  onder  hen  maar  één  almagtig,  overaltégenwoordig  en  on- 

zigtbaar  Wézen  als  den  fchepper  en  onderhouder  van  alle  dingen  aanbidden: 

maar  dat  de  Bramanen  t   om  het  gemeens  wille,  dat  zo  afgetrokken  niet  kan  den* 

ken ,   ondergoden  verdicht  hebben,  welken  zij  zekere  gehalten  en  verrigtingen 

toegefchiéven  hebben  (*).  Hunne  drie  voornaam 'te  godheden  noemen  zij  Bra- 

ma ,   fVistnu,  en  Madeo ,   en  men  leert  het  volk,  dat  Brama  de  grootlïe  fchep- 

per is  ,   die  aan  Wistnu  de  zorg  voor  alle  lévende  fchepzcls ,   en  aan  Madeo  die 

voor  de  zielen  der  overledenen  opgedragen  heeft  (**).  De  Bramanen  hebben 

daar- 

(*)  Omtrent  het  zelfde  antwoord  kreeg  bernier  van  de  geleerde  Bramanen  te  Bmares ,   hunne- 
vermaardfte  univerfiteit  in  Indiën.  Voyage  de  Mr.  Bernisr  ,   Tom.  II.  p.  158.  D   o   w   bewijst  dit 

00:  uit  de  boeken,  welken  bijde-IndiiCanen  voor  lieilig  gehouden  worden.  Verhandeling  tot  ep- 

Mdering  van  de  gejchïednis ,   den  godsdienst  en  de  JlaatsgeJleldheid  van  Hindaflan ,   bl.  *4,  36  >   33^ 

40,  5S,  90.  Hoogd.  Ik  ken  «een  reiziger,  die  béter  gelégenheid  gehad  heeft  om  de  Indiaanen 
te  léren  kennen,  en  die  hunnen  godsdienst  onpartijdiger  onderzogt  heeft,  dan  deze  beiden.  Th- 

dien  uien  hunren  godsdienst  volgens  het  gedrag  van  den  gemeenen  man  wilde  beoordélen  ,   dau 

zou  men  zig  zeer  bedriegen.  Thevekot  verhaalt  onder  anderen,  dat  de  heidenen  te  Basfam 

zomtijds  een  beeid  van  maria  bezogten,  van  hctwelke  de  roonifchgezinden  voorgaven,  dat  het 

wonderwerken  Ken  doen.  Ztj  hielden  het  voor  het  beeid  eener  Chita,  de  vrouw  van  een’  hun- 

ner góden  ,   Ram  genoemd  Zij  wilden  zig  in  het  eerst ,   naar  de  wijze  der  heidenen,  vóór  het 

beeld  met  olij  befméren ,   en  den  monniken  een  weinig  vnigten  brengen.  Doch  de  laatften  be- 

letten ben  dit.  Dezen  begeerden  wafchkaerzen  en  olij  voor  de  lampen,  en  lieten  hen  geld  in 

de  arnibus  (léken.  [Thevshot,  II.  deel,  bl.  966.  \   De  heidenen,  welken  zig  vóór  dit  beeld 

van  maria  néderwierpen  en  derr  monniken  offerbanden  bragten,  dagten  misfehien  opdszelfde 

wijze,  als  de  gemeene  Mohammedaanen ,   welken  zeer  begérig  naar  omnieten  zijn,  en  er  zig  niet 
aan  kreunen,  of  een  Chriftcn,  een  Mohammedaan  of  een  Jood  die  gcfchrévcn  heeft.  Zij  zeg- 

gen ,   dezelven  kunnen  geen  nadeel  doen,  en  veelligt  brengen  zij  eenig  voordeel  toe.  ïk  heb  in 

Indiën  ook  dikwijls  gehoord,  dat  Christenen,  die  oorfpronglijk  heidenen  waren,  bij  de  ge- 

boorte van  een  kind,  bij  hoogtijden  en  begraafnisfen  beide  de  christlijke  en  de  heidenfche  pleg* 

tigheden  in agt  némen ,   alles  in  de  verbeelding,  dat  het  béter  was  te  veel ,   dan  te  weinig  te  doen. 

(**)  Een  goudfmid  te  Bombay  van  den  Cast  der  Banianen  noemde  Brama,  Wistm  en  Madeo 

C   3   den 

/ 
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daarenboven  in  eene reeks  van  jaaren  nog  zo  veele  heiligen  verdicht,  en  hunne 

aanhangers  zo  veele  plegtigheden  opgedrongen,  dat  waarfchijnlijkde  rceesten  on- 

der hen  zelven  een  geheel  onvolkomen  denkbeeld  van  hunnen  ouden  godsdienst 

hebben.  Dezelfde  Baniancn,  die  mij  verzékerden,  dat  zij  maar  één  almagtig , 

onzigtbaar  en  eeuwig  wezen  dienden ,   hadden  zulk  eene  buitenlporige  agting  voorde 

koe ,   dat  zij  dezelve  volftrekt  als  eene  godheid  fchénen  te  éren.  W anneer  ik  hen 

deswégens  eenig  verwijt  deed,  antwoordden  zij,  dat  zij  den  fchepper  in  de  fchep- 

zelen Sloofden ,   en  dat  de  menfchen  bijzondere  réden  hadden  god  te  danken,  dat 

hij  hun  zulk  een  deugdzaam  dier  gefchonken  had ,   hetwelk  niet  alleen  .het  veld 

voor  hun  bouwt,  maar  hen  ook  rijklijk  van  melk  verzorgt.  De  te  verre  gaan- 

de zorg,  welke  de  Banianen  voor  de  koe  hebben,  en  hunne  begeerte  naar  af- 

beeldzels  van  eene  koe,  van  welke  ftof  die  ook  mag  wézen,  hebben  mij  dik- 

wijls doen  denken ,   of  men  niet ,   reeds  onder  de  oude  Egip tenaars ,   Indifche  fekten 

gevonden  hebbe ;   ja  of  niet  de  Israëliten ,   welken  bij  den  berg  Sinaï  zo  ijverig 
begeerden  het  afbeeldzel  van  een  kalf  in  goud  te  hebben ,   te  voren  zulk  eene 

fekte  zijn  toegedaan  geweest.  Maar  het  is  mijne  zaak  niet,  dit  te  onderzoeken. 

Ik  kan  dwalen. 

Volgens  het  gevoelen  der  Indiaanen  verhuist  de  ziel  zo  lang  van  het  eene 
lichaam  in  het  andere ,   tot  dat  zij  volkomen  gereinigd  is.  Banianen  hebben  zel- 

ven tégen  mij  bekend,  dat  zij  geloofden,  dat  de  zielen  der  menfchen  nader- 

hand ook  dieren  bezielden.  Doch  dit  is  nogthans  de  voornaamfte  réden  niet , 
waarom  de  Braraanen  en  Banianen  niets  willen  éten ,   dat  léven  gehad  heeft. 
Want  de  Rasbuten ,   dus  zelfs  heidenen ,   éten  fchaapenvleesch ,   en  de  Indifche 
vorsten  verbieden  hunne  christlijke  en  mohammedaanfche  onderdaanen  niet  eens 

koebeesten  te  Aagten.  Ik  heb  eenen  Europelchen  febipper  en  een’  koopman 
gefproken,  die  gedurende  hunne  gevangnis  bij  de  Maratten  ,   op  hun  voorftel , 
dat  zij  zonder  vleesclilpijs  niet  konden  léven,  dagelijks  fchaapen-en  hoender- 

vleesch 

den  drieënigen  God,  Vader ,   Zoon  en  Heiligen  Geest ,   en  geloofde,  dat  zijn  godsdienst,  volgens 
het  geene  hij  van  de  Indifche  Portugeefen  gehoord  had,  masr  weinig  van  den  Christiijken  ver- fchilde. 
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vleesch  hadden  gekregen  (*).  Indien  de  Indiaanen  geloofden,  éat  de  zielen 
hunner  voorvaderen  in  deze  dieren  woonden,  zouden  zij  immers  niet  dulden., 

dat  hunne  christlijke  en  mohammedaanfche  onderdaanen  allerhande  dieren ,   en 

onder  dezen  zelfs  de  koe  Aagtten;  en  de  Bramanen  zouden  althans  hunnen 

gevangenen  geen  fchaapen  en  hoenders  géven  om  die  te  Aagten.  Het  niet  éten 

van  nmdvleesch  der  Indiaanen,  heeft  misfehien  eene  natuurkundige  réden. 

De  Mohammedaanen  in  Egipte ,   Siriën  en  zelfs  te  Konftantinopel ,   daar  het  eg- 

ter  niet  zo  heet  is  als  in  Indiën,  houden  het  osfenvleefch ,   voornaamlijk  in  het 

heete  jaargetij,  voor  ongezond,  en  éten  het  daarom  zelden.  De  wetgevers  der 

Indiaanen  agtten  het  veelligt  noodzaaklijk,  het  vleeschéten  om  der  gezondheid 

wille  ganschlijk  te  veibieden  ,   wijl  het  gemeen  meer  gewoon  is ,   het  bevel  van 

den  godsdienst,  dan  den  raad  des  geneesheers  te  volgen.  Even  dus  is  hetwaar- 

fchijnlijk  om  de  gezondheid ,   dat  de  Oosterfche  godsdiensten  de  reiniging  des 
Echaams  zo  Rerk  aanbevelen. 

D   e   Bramanen  en  Banianen  zijn  in  het  algemeen  omtrent  alle  dieren  zeer  me- 

dedogend. Een  rijk  koopman  te  Mochha  deed  alle  morgen  gerst  op  het  dak 

van  zijn  huis  brengen ,   en  alle  de  duiven  en  andere  vogels ,   die  maar  wilden  ko- 

men ,   voederen.  Te  Bombay  zag  ik  eenen  dienaar  van  eenen  Banian  buiten  de 

Rad  de  roofvogels  voederen.  Zij  fchénen  hem  reeds  te  kennen ;   want  zodra  zij 

hem  zagen  komen,  vlogen  zij  in  ménigte  rondom  hem,  en  het  was  een  ver- 

maak te  zien ,   hoe  zij  een  Ruk  brood ,   dat  hij  in  de  hoogte  wierp ,   onder  het 

vliegen  opvongen.  Men  heeft  mij  verzékerd,  dat  de  Hindu  ook  mieren  fpijzi- 

gen;  en  een  koopman  zeide,  dat  hij  in  zijn  pakhuis  éten  voor  de  rotten  en 

muizen  zette,  opdat  zij  zijne  waaren  niet  zouden  belchadigen.  Zommigen  on- 

der hen  5   zegt  men ,   gaan  zo  ver ,   dat  zij  hun  water  nooit  op  de  aarde  laten  val- 

len, uit  vrees,  dat  zij  een  infekt  mogten  doden.  Dit buitenfpodg  medelijden 
der  Indiaanen  omtrent  de  dieren  wéten  andere  geloofsbelijders  zig  zomtijds  te 

nutte  te  maken.  Een  Europeesch  foldaat  te  Bombay  plagt  eenen  Rraathond 

aan  een  touw  in  de  marktflraaten  te  leiden ,   hem  daar  te  dreigen  en  zeifs  wel  te 
flaan. 

(*)  In  Fryers  Account  of  East  India  and  Perfia,  j.  81,  vind  men  dergelijke  vooasbeelden  ver- haald. 
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Baan.  Wel  ras  werd  er  een  médedogende  heiden  gevonden ,   die  den  Engelsch- 
man  eenig  geld  gaf  om  brandewijn  te  drinken,  om  dus  te  beletten,  dat  een  on- 

nozel fchepzel  zo  wreed  niet  mishandeld  wierd  (*).  Te  Mochha  gebeurt  het 
menigmaal,  dat  Mohammedaanfche  visfers  fchildpadden  aan  de  Banianen  verko- 

pen, op  dat  dezen  een  goed  werk  zouden  kunnen  doen ,   en  dezelven  weer  in  vrij- 
heid Bellen. 

De  Banianen  te  Bombay  leggen  hunne  dooden  op  eenen  houtftapel,  en 

verbranden  ze ,   en  wel  ten  tijde  der  ebbe  digt  bij  de  zee ,   op  dat  de  naastkomen- 

de  vloed  al  de  asch  mogt  wegfpoelen.  Ik  zelf  heb  dit  eenige  reizen  gezien 

Hunne  kinderen  benéden  de  1 8   maanden  worden  begraven.  Men  zeide  ook , 

dat  men  de  overleden  zwangere  vrouwen  opent,  het  kind  uit  het  lichaam  neemt 

en  begraaft,  en  de  moeder  verbrand.  Maar  lévende  vrouwen  mogen ,   zo  min 

te  Bombay  als  in  de  Béden,  waar  de  regéring  Mohammedaansch  is,  zig  met  haa- 

re  overléden  mannen  niet  verbranden.  Dit  word  zelfs  onder  hunne  eigen  regé- 

ring maar  zelden  veroorlofd.  Een  koopman  teMaskat,  van  den  ftam  derBra- 

manen,  verhaalde  mij ,   dat  zijn  geflagt  een  groot  voorregt  boven  veele  anderen 

had  verkrégen ,   door  dat  zijne  grootmoeder  zig  met  haaren  man  had  mogen  ver- 

branden ;   want  dit  werd  aan  geen  vrouw  vergund ,   ten  zij  dezelve  eene  menigte  be- 

wijzen van  haare  deugd  en  liefde  jegens  haaren  man  aan  de  overheid  gegeven  had. 

De  Bramanen  verdélen  den  tijd,  zédert  het  begin  der  waereld  tot  aanhetein- 

4e  derzelve  ,   in  vier  tijdperken  van  de  volgende  during. 

1

.

 

)

 

 

De  tijd  Sata  Jug  heeft  1728000  jaaren. 

2

.

 

)

 

 

De  tijd  Treta  Jug  heeft  1296000  jaaren. 

3

.

 

)

 

 

De  tijd  DoapSr  Jug  heeft  864000  jaaren. 

4

.

 

)

 

 

De  tijd  Calla  Jug  heeft  432000  jaaren. 

Van 

(*)  Andere  dergelijke  vindingen  van  arme  Europeërs,  waardoor  de  Banianen  van  hun  geld' 
geligt  worden,  tékent  o vikgton  aan.  Tom.  I.  p.  132. 

(.**)  Gr  esc  Zag  hier,  dat  eene  vrouw  van  den  ftam  Kotten,  of  foldaaten  Cast,  begraven 
werd.  Reize  naar  Oostindiën  bl.  299.  Hoogd.  In  Bengalen  verbranden  de  aanzienlijken  hunne 
dooden ,   anderen  werpen  ze  in  de  Ganges ,   en  anderen  laten  ze  door  gieren  en  wilde  dieren  ver- 

fcheuren.  Dows  Verhandeling  tot  opheldering  van  den  godsdienst  van  Hindojlan,  bi.  16  Hoogd.  Foy- 
eges  de  Bernier,  Tom.  II.  p.  120. 



AANMERKINGEN  te  BOMBAY  en  suratte. 

25 

Van  ditlaatfte  tijdperk  waren,  op  het  einde  des  j aars  1764  na  de  geboorte 

van  Christus,  reeds  4865  jaaren  verlopen.  Dienvolgens  zal  de  waereld ,   volgens 

de  rekening  der  Bramanen,  nog  427135  jaaren  duren.  Hetgeen  in  deze  vier 

tijdperken  voorgevallen  is ,   is,  naar  men  zegt,  vervat  in  de  vier  volgende  boe- 
ken. 

1. )  
Het  Bock  Ruger  Wêd  handelt  van  den  tijd  Sata  Jug. 

2
.
 
)
 
 

Sudsjur  Wêd  van  den  tijd  Treta  Jug. 

3
.
 
)
 
 

Scham  Wêd  van  den  tijd  Doapdr  Jug. 

4
.
 
)
 
 

Attorwa  van  den  tijd  Calla  Jug  (*). 

Uit  deze  vier  boeken  heeft  men  een uittrekzel  gemaakt,  hetwelk  men  Sriba- 

hagawant  Porton  noemt,  en  daar  méde  behelpen  zig  thans  de  meeste  Bramanen. 

De  Indiaanen  rékenen  ook  naar  andere  tijdmerken.  Zij  telden,  in  1764  na 

de  geboorte  van  Christus  ,   16  86  jaaren  zédert  den  tijd  van  eenen  Schah  LiwaN, 

(anderen  noemden  hem  sallawan  en  sanka  radsja)  korting  van  Mundsjipatan. 

Waarfchijnlijk  viel  er  onder  zijne  regéring  eene  merkwaardige  verandering 

voor  in  den  geestlijken  of  burgerlijken  Raat  der  Indiaanen.  Dit  jaar  heeft  365 

dagen ,   6   uuren  en  1 2   minuuten.  Hunne  maanden  duren : 

Schetter  31  dagen. 

IVcifdk  31  dagen. 

Dj  ad  31  dagen. 

Asar  31  dagen. 

Asfo  30  dagen. 

Kartig  19  dagen. 

Mogfir  30  dagen. 
Poos  29  dagen. 

Srauen  31  dagen. 

Badrowa  31  dagen. 

Maag  30  dagen. 

Paggen  30  dagen.  (**) 
Naar  de  burgerlijke  rekening  telden  de  Indiaanen  op  de  kust  van  Malabar, 

op 

(*)  De  Overftelieutenant  now  noemt  deze  boeken  Bedas.  Te  wéten  Rug  Beda,  Scheham  Beda , 

Judger  Beda  en  Obatar  Bah.  Birniei  noemt  dezelven  At herbed,  Zagerbed,  Rekbed  en  Samabtd. 

{**)  Volgens  dezerékening  heeft  het  jaar  maar  364  dagen.  Deihaiven  moet  eene  maand  één’ 

dag  te  weinig  hebben.  Ik  kreeg  dit  berigt  van  eenen  Braman,  met  welken  ik  door  eenen  tolk 

moest  fpréken,  dien  de  fterrenkundige  en  fterrenvoorzegkundige  kunstwoorden  zowel  in  de  En- 

gelfche  als  in  de  Indifche  taal  onbekend  waren.  De  fterrekundige  werktuigen  van  dezen  Braman 

vind  men  in  de  Bejchrijving  van  Arabïé  bl.  111  en  113.  gemeld. 

II.  DEEL.  D 
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op  het  laatst  van  hetjaar  1764  na  de  geboorte  van  Christus,  1821  jaarenzé- 

dert  radsja  wiR  wikkrum  mondsji,  eenen  koning  van  Udsjen  in  Mallawa ,   en 

vader  van  den  voorgemelden  Schah  LiwaN.  Dit  zijn  maanjaaren ,   van  dewel- 

ken  de  maand  begint  op  den  dag ,   wanneer  de  zon  en  de  maan  elkander  ontmoe- 

ten. Zomtijds  word  er  eenegeheele  maand  tusfchen  gevoegd ,   op  dat  de  feestdagen 

altijd  in  hetzelfde  jaargetij  zouden  vallen.  Deze  maand  word  Adtïk  memo ,   dat  is 

bijgevoegde  maand  genoemd,  die  egter  niet  voor  heiliger  gehouden  word,  dan 

eene  der  andere  maanden  van  het  gemeene  jaar. 

D   e   Indiaanen  van  Guzurat  en  Scindi  beginnen  hun  burgerjaar  met  de  maand , 

in  welke  hun  groote  held  ramscht  ,   ter  gedagtenis  van  wien  zij  verfcheiden 

feestdagen  vieren ,   naar  hunne  gewesten  gekomen  is.  On  die  réden  valt  het 

nieuwjaarsfeest  bij  de  Indiaanen  van  Guzurat ,   welken  die  te  Bombay  mede  vol- 

gen ,   in  de  maand  Kartig ;   maar  die  van  Scindi  vieren  het  in  de  maand  Afar. 
Voor  het  overige  volgen  de  burgerlijke  maanden  in  dezelfde  orde  op  elkander 

als  de  fterrenkundigen. 

Van  de  verfcheiden  feestdagen  der  Indiaanen  dezer  landftreek  heb  ik  de  vol- 

gende berigten  gekregen ,   welken  ons  niet  alleen  van  hunne  voornaamfte  heili- 

gen, of  helden,  kennis  doen  krijgen,  maar  ook  eenigzins  een  denkbeeld  van 

hunnen  tégenwoordigen  godsdienst  kunnen  géven. 

Het  feest  Diwali ,   of  het  nieuwejaarsfeest  duurt  3   dagen,  en  valt  op  de  twee 

laatfte  dagen  van  het  oude ,   en  op  den  eerften  dag  van  het  nieuwejaar.  Maar , 
dewijl  het  jaar  niet  overal  te  gelijk  begint,  word  het  feest  ook  niet  overal  te 

gelijk  gevierd.  De  Indiaanen  Réken  op  hunne  feestdagen  veeltijds  vuurwerken 
af,  en  verlichten  de  huizen  met  lampen. 

Een  magtige  koning  op  Ceilon,  rawInt  genoemd,  die  met  10  hoofden  af- 

gebeeld ,   cn,  éven  als  zijne  grootmoeder,  als  een  fchriklijke  menfchenëter 

befchréven  word,  ontvoerde  de  vrouw  van  eenen  Radsja  ramschi. 

Deze  ging  daarop  naar  Ceilon,  en  vermoorde  r a   w a n ,   névens  zijne  ver- 

Eindende  grootmoeder.  Ter  gedagtenis  van  deze  gebeurdnis  word  het 

feest  Huilt  den  12,  13,  14  cn  I5den  der  maand  Paggen  gevierd.  Wanneer  men 

de  anders  Ilatige  Indiaanen  op  deze  dagen  ziet,  kan  men  van  hun  niet  anders 

oordelen ,   dan  een  zékere  Turk,  die  de  Europeërs  gedurende  den  tijd  van  hun 

karneval  voor  uitzinnig  verklaarde.  (I.  Deel,  bl.  179.)  Zij  befméren  alsdan 

hunne  kléderen,  aangezigt  en  handen  metgeele  en  roode  vervv,  ter  gedagtenis, dat 
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dat  de  klederen  van  ramschi  en  zijne  li
eden,  nadenflag  op  Ceilon,  geheel  met 

bloed  befmqt  waren;  zelfs  lopen  zij  me
t  geheel  bezoedelde  handen  en  met  fp

ui- 

ten,  welken  met  verw  gevuld  zijn,  lang
s  de  ftraaten,  en  befmetten  hunne  ge- 

loofsgenooten ,   en  niemand  veegt  het  af ,   wijl  toch
  aanftonds  een  ander  hem 

weer  vuil  zou  maken.  De  Mohammedaanf
chc  regering  te  Suratte  heeft  den  In- 

dianen aldaar  zomtijds  verboden ,   dit  hun  karneval  met  de  gewoone  grillen  o
pen- 

lijk te  vieren,  maar  men  heeft  het  hun  vo
or  goede  betaling  welhaast  wcerver- 

oorlofd.  Te  Bombay  werd  dit  feest  in  
mijn’  tijd  met  alle  plegtigheden  gevierd. 

De  eerfte  dag  in  de  maand  Schetter  is  o
ok  een  feestdag,  doch  ik  weet  met  tot 

wiens  gedagtenis.  De  9^'  dezer  maand 
 is  een  feestdag  ter  gedagtenis  van  eene 

zékere  gebeurdnis  van  hunnen  held  ramschi. 

De  14*  der  maand  JVeifdk  is  een  feestdag  te
r  gedagtenis  vaneenenNEscHiN- 

GA  WANTER. 

Op  den  1 5 den  der  maand  Srauen  word  te  Bombay  
eene  vergulde  kokosnoot 

met  groote  plegtigheid  in  zee  geworpen,  en  
de  dag  verders  gevierd.  De  Indi- 

aanen  vertellen  het  volgend  verdichtzel  v
an  den  oorfprong  van  dit  feest.  Een 

Braman  voorlpelde  den  voorgemelden  rawiin 
 »   dat  een  zéker  meisje  te  eenigen 

tijde  aanleiding  tot  zijnen  dood  zou  géven.
  Daarop  liet  hij  het  meisje  fterk  be- 

waken. Toen  hetzelve  6   maanden  oud  was ,   viel  er  zulk  een  zwaare  plasregen, 

dat  alle  menfehen  daar  omftreeks  verdronken 
;   maar  het  kind ,   dat  in  een  kistjo 

lag,  dreef  van  het  eiland  Ceilon  weg,  en  
aan  den  oever  van  eenen  Rads  ja  op 

het  vaste  land,  en  deze  Radsja  was  over  
deszelfs  aankomst  zo  verblijd ,   dat 

hij  ter  gedagtenis  dezer  gefchicdnis  alle  jaar
en  op  zékeren  dag  eene  kokosnoot  in 

de  zee  deed  werpen.  Dit  meisje ,   zegt  men
 ,   trouwde  naderhand  met  ramschi  , 

die  RAwaN  om  het  léven  bragt.  Doch  de
  Indiaanen  op  Malabar  vieren  het  feest 

der  kokosnoot  nogthans  niet  op  dezen  dag,  alleen  om 
 de  wonderlijke  bewaring 

van  het  gemelde  meisje  te  vereeuwigen;  want  het  w
ord  hier  altijd  op  het  einde» 

van  den  régentijd  gehouden.  In  de  voorafgaa
nde  régenagtige  maanden  is  de 

zee  zo  onftuiraig,  dat  geen  Indisch  fchip  zi
g  buiten  de  haven  waagt:  maar  zo- 

dra de  kokosnoot  aan  de  zee  als  geofferd  is,  maken 
 zij  geen  zwarigheid  om  uit- 

telopcn.  In  Scindi  en  Guzurat  valt  dit  feest 
 eerst  in  de  volgende  maand ;   mis- 

fchien  wijl  de  régentijd  aldaar  laater  eindigt. 

Op  den  2often  Van  de  maand  Srauen  word  de
  ̂geboortedag  van  kisch  na- 

*   D   2   WAK- 
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want  er  gevierd.  Op  dezen  dag  gebeurde,  naar  men  verhaalt,  het  volgende 

wonderwerk.  Een  Braman  had  tégen  een’  magtigen  koning ,   kaüns  genoemd , 

gezegd,  dat  zijne  zuster  jassada,  die  met  eenen  nandsjx  getrouwd  was, 

eenen  zoon  zou  baren ,   die  een  groot  man  zou  worden ,   en  hem  het  léven  bené- 

men. Kaüns  deed  daarop  aanftonds  haare  6   kinderen  doden.  Toen  zij  weer 

zwanger  werd,  liet  hij  haar  in  haar  huis  aan  den  wand  fluiten.  Ondertusfchen 

baarde  zij  eenen  zoon ,   dien  zij  kisch  nawanter,  dat  is,  den  almagtigen  ktscu 

noemde ,   en  die  aanftonds  zo  fchrander  was ,   dat  hij  zijnen  vader  den  raad  gaf , 

hem  tégen  een  meisje  te  verruilen ,   dat  tegelijk  met  hem  geboren  was.  Maar  dat 

meisje  was  aan  de  overzijde  van  eenen  grooten  en  diepen  ftroom ,   en  nandsji 

wist  niet,  hoe  hij  over  denzelven  zou  komen,  wijl  hij  geen  boot  had.  Kiscu 

moedigde  zijnen  vader  aan ,   dat  hij  er  maar  onbefebroomd  zou  over  gaan.  Hij 

ging  dus  te  voet  over  den  vloed ,   verruilde  zijnen  zoon ,   en  kwam  met  het 

meisje  terug.  Dit  kind  werd  dan  ook  ten  eerften  gedood ,   zo  dra  kauns  van 

de  bevalling  zijner  zuster  kennis  gekrégen  had. 

Op  deii  Tr*ien  d<»r  mnand  Asfo  hebben  de  Indiaanen  een  feest,  dat  zij  Desfdra 

noemen.  Deze  dag  word  voornaamlijk  met  het  vereren  van  eenen  boom  SamS- 

rie  doorgebragt,  en  indien  ik  mij  niet  vergis,  om  réden,  datRAMscm  onder 

zulk  eenen  boom  zat,  als  hij  zijn  volk  verzamelde,  waarmede  hij  naar  Ceiion 

ging,  om  RAwaN  te  doden.  Die  op  dezen  dag  een’  zékeren  vogel,  Nilfchahs 
genoemd,  te  zien  kan  krijgen,  vertrouwt  vastlijk,  dat  hij  in  het  aanftaande 

jaar  veel  geluk  zal  hebben. 

Dezen  zijn  de  weinige  berigten ,   die  ik  van  den  tégenwoordigen  godsdienst 

der  Indiaanen  heb  kunnen  bekomen.  Wanneer  men  dezelven  vergelijkt  met  het 

geene  hunne  oudfte  wijsgeeren  in  de  boeken ,   die  bij  hen  voor  heilig  gehouden 

worden ,   geleerd  hebben ,   en  waarvan  de  heer  dow  iet  overgezet  heeft  (   *   ) , 

moet  men  geloven ,   dat  zowel  in  den  godsdienst  der  Indiaanen,  als  in  dien  van 

andere  volken ,   zédert  eenige  duizend  jaaren,  groote  veranderingen  zijn  voorge- 

val- (*)  Verhandeling  tot  opheldering  van  de  gefebiedenis,  den  godsdienst  en  de  fiaatsgefteldheid 
van  Hindoöan. 



AANMERKINGEN  te  BOMBAY  en  SURATTE. 

29 

vallen,  fchoon  de  geleerde  Bramanen  den  godsdienst  hunner  voorvaderen  nog 
onvervalscht  bewaard  hebben. 

II et  voornaamfte  voedzel  der  Indiaanen  is  rijst,  melk  en  boter,  en  de  ge- 

xneene  man  behelpt  zig  met  brood  van  kleine  mais  ( holcus ,   in  ’t  arab.  durra ). 
Zij  houden  veel  van  fpécerijën ,   inzonderheid  van  peper  in  hunne  fpijzen ,   en , 
als  waterdrinkers,  zijn  zij  groote  liefhebbers  van  faikerwerk.  Geen  Hindu ,   van 

welken  ftam  hij  mag  wezen  ,   eet  rundvleefch.  Maar  de  Ra:  buten ,   of  die  van 

den  cast  der  krijgslieden,  éten  fchaapenvleesch  en  misfehien  ook  nog  dat  van  an- 

dere dieren.  Niemand  is  aan  de  keus  der  fpijze  zo  zeer  gebonden  als  een  braman. 

Deze  mag  in  het  geheel  niets  éten,  dat  léven  gehad  heeft:  en,  wanneer  hij  alle 

de  pligten  wil  in  agt  némen,  die  zijnen  caste  voorgefchrévcn  zijn,  niet  eens 
uijen ,   radijs  en  veele  andere  foorten  van  tuingewasfen  en  kruiden ,   welken  ande- 

ren casten  geoorlofct  zijn  te  éten.  Zijn  éten  moet  altijd  door  Bramanen  be- 
reid, en  het  water,  dat  hij  wil  drinken,  door  eenen  Braman  met  zijn  eigen  vat 

gefehept  worden  ,   en  wel  op  eenen  tijd ,   wanneer  geen  ander  te  gelijk  water  uit 
denzelfden  put  haalt.  Daarenboven  heeft  hij  de  helft  van  het  jaar  vastendagen, 
opwelken  hij  alleen  zékere  Ipijzen  mag  éten.  Met  één  woord ,   de  pligten  eens 
Bramans  zijn  zo  ménigvuldig  en  zo  lastig,  dat  zelfs  een  Braman,  een  groot 
koopman  te  Maskat,  mij  verzékerde ,   dat  flegts  weinigen  van  zijnen  cast  in  Baat 

waren,  die  allen  waartenémen.  De  Banianen  éten  insgelijks  niets ,   wat  léven 
gehad  heeft ,   doch  zij  zijn  aan  de  keuze  der  fpijzen  niet  zo  zeer  verbonden  als 

de  Bramanen.  In  het  algemeen  zou  men ,   ongetwijfeld ,   weinig  Europeërs  vin- 
den, die  er  zig  naar  zouden  willen  voegen,  om  zo  matig  te  léven  als  de  Indiaa- 

nen. Ondertusfchen  zijn  de  laatften  maar  zelden  aan  ziekten onderhévig;  gewei, 
dige  hartstogten  zijn  bij  hen  onbekend,  zij  zijn  ook  altoos  vaerdig  tot  het  arbei- 

den, in  plaats  dat  wij  Europeërs  ons,  door  te  veel  of  ontijdig  éten  en  drinken, 
niet  alleen  veeltijds  tot  den  arbeid  onbekwaam  maken ,   maar  ook  daarenboven 
ziekten  en  zelfs  den  dood  op  den  hals  halen. 

D   e   Bramanen  hebben  den  Indiaanen  zeer  veele  régels  voorgefchréven ,   hoe 
zij  moeten  éten  en  drinken.  Zij  zitten  met  de  bcenen  onder  het  lijf  geflagen 
op  tapijten  of  fofa  s ,   even  als  de  Turken  en  Arabiërs;  doch  aan  tafel  zo  verre 

van  elkander,  dat  zelfs  hunne  klederen  elkander  niet  raken.  Bij  het  éten  ge- 
bruiken zij  noch  mesfen,  noch  lépels,  en  flegts  zulke  borden,  die  zij  telkens  na 

D   3   den 
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den  maaltijd  wegwerpen,  namelijk  groote  bladeren.  Zij  éten  en  drinken  nooit 

uit  een  vat ,   dat  door  iemand  van  een’  anderen  godsdienst  gébruikt  is.  Toen 
ik  naai  het  eiland  Elsphuntu  voer ,   hadden  mijne  matroofen  eenc  gcroeene  water- 

kruik. Doch  als  zij  dronken,  zetten  zij  dezelve  niet  aan  den  mond,  maar  go- 
ten het  water  in  de  hand ,   die  zij  vóór  den  mond  hielden  ;   of  zij  goten  het  ook 

wel  in  den  mond,  zonder  dat  de  kruik  aan  de  lippen  kwam.  Dus  behoorde  de 

kruik  mjsfchien  aan  heidenen,  en  veelligü  waren  onder  de  matroofen  Mohamme- 

daanen,  of  de  heidenen  waren  van  verfchillende  casten .   De  reinigheid  is  hun 
nog  fterker  aanbevolen ,   dan  den  Mohammedaanen.  Zij  wasfchen  zig  niet  alleen 
voor  en  na  het  éten  en  bij  andere  gelégenheden ,   maar  des  morgens  en  des  a- 
vonds  altijd  het  geheele  lichaam. 

In  Indiën,  alwaar  kunsten  en  wétenfchappen  mogelijk  éven  zo  vroeg  ge- 
bloeid hebben  als  in  Egipten ,   vind  men  tégenwoordig  ook  nog  werken  der  aal- 

oudheid ,   ovei  de  welken  men  verbaasd  moet  liaan.  Nogthans  fchijnen  de  Eu- 
ropeërs  als  nog  niet  veel  agt  op  dezelven  geflagen  te  hebben.  Verfcheiden  rei- 

zigers hebben  van  don  ouden  heidenlchen  tempel  op  het  klein  eiland  Elephanta-, 

nabij  Bombay,  wel  melding  gemaakt,  doch  allen  als  maar  terloops  (*).  ik 
vond  denzelven  voor  de  liefhebbers  der  aaloudheid  zo  merkwaardig,  dat  ik  drie- 

maal eene  reis  derwaard  deed,  en  het  merkwaerdiglle ,   dat  men  in  denzelven 
vind,  aftékende.  Deze  tempel  ligt  vrij  hoog  tégen,  of,  liever,  in  eenen 
berg,  alwaar  hij  in  eene  harde  rotze  gehouwen  is.  Deszelfs  lengte  is  om- 

trent i2o  voet,  en  zijne  breedte  éven  zo  groot ,   zonder  de  zijvertrekken ,   of 
kapellen ,   aan  beide  zijden.  Van  alles  ziet  men  eene  grondtékening  op  plaat  III. 
De  voornaamlte  ingang  tot  dezen  tempel  ligt  naar  het  noorden,  en  vóór  den- 

zelven is  eene  vlakte,  die,  naar  het  fchijnt,  door  kunst  gemaakt  is,  en  van  de- 

welke men  een  heerlijk  uitzigt  heeft  naar  de  zee  en  de  nabijliggende  eilanden. 
Naar  het  oosten  en  westen  zijn  ook  ingangen.  Het  ontbreekt  derhalven  in 

den  tempel  aan  geen  zuivere  lugt,  als  men  ze  maar  rein  houd.  Doch  nu  is  hij eene 

(*)  Voyages  de  Jean  Ovington ,   Vol.  I.  p.  153.  Freyen  Account  of  East  India  and  Perfia ,   p. 
72,  75-  Hmiltons  Account  of  the  East  Indies ,   Vol.  I.  p.  241.  Zend-avesta  Tom.  I.  P.  Lp  419, 

«5QSES  Reizs  naar  Oostindiè'n ,   U.  73.  Hoogd.  Ives  Reize  naar  Indiën  en  Perjté' ,   I ,   deel,  bl.  82. 
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eene  woning  voor  dieren ,   en  inzonderheid  voor  hoornvee ,   dat  in  de  grootfte 

hitte  van  den  dag  hier  fchuilplaats  zoekt,  en  ook  eene  aangenaame  koelte  vind. 

De  vloer  van  den  tempel  is  door  het  ingewaaid  ftof  endoor  de  aarde,  welke 

van  het  regenwater  daar  in  fpoelt,  wel  iets  verhoogd,  doch  zo  weinig,  dat  het 

fchijnt ,   dat  hij  voor  weinig  jaaren  nog  gereinigd  is.  Het  hoofdgebouw  is  van 

binnen  nog  14*  voet  hoog.  De  berg,  boven  den  tempel  liggende,  word  door 

verfcheiden  zuilen  onderfchraagd ,   welken  de  bouwmeester  van  de  rotze  zelve 

heeft  laten  Haan  Alleen  eenigen  van  dezelven ,   welker  fiand  op  de  grondtéke- 

ning  door  flippen  aangewézen  is,  zijn  van  onder  door  den  tijd  verwoest  gewor- 

den ;   de  anderen  zijn  nog  tégenwoordig  in  goeden  ftaat.  Men  ziet  derzelver 

afbeelding  op  plaat  IV. ;   alleen  moet  ik  aanmerken ,   dat  men  aan  zommigen  de- 

zer zuilen,  op  den  hoek  bij  A,  eene  afbeelding  ziet  van  den  God  Gunnis ,   name- 

lijk eene  kleine  zittende  menfchlijke  geflalte  met  een  Olifantshoofd ,   welke  hier 

niet  aangewézen  is.  Ook  vind  men  in  dit  hoofdgebouw  een  vertrek  A ,   plaat 

III.  welks  wanden  de  bouwmeester  bij  den  aanleg  van  het  geheel  gebouw  van 

de  rotze  gemaakt  heeft.  Dit  vertrek  heeft  vier  ingangen ,   en  te  weêrszijden 

van  eiken  derzelven  flaat  een  menfehen  beeld  ter  hoogte  van  13  voet:  allen 

zo  zeer  verheven ,   dat  maar  éven  de  rug  aan  den  wand  ftaat,  en  alles  is  bij  de 

eerfte  aanlcgging  op  de  plaats  in  de  rotze  zelve  uitgehouwen  geworden.  Deze 

agt  beelden  zijn  aan  de  voeten  zeer  befchadigd.  Doch  niet  door  de  Portugee- 

fen  met  gefchut ,   gelijk  andere  reizigers  berigt  hebben ,   maar  van  het- regenwa- 

ter ,   hetwelk  nu  zédert  verfcheiden  jaaren  gedurende  den  regentijd  in  den  tem- 

pel inloopt,  en  gemeenlijk  lang  daarin  blijft  ftaan.  Indien  de  Portugeefen  deze 

heidenlche  beelden  dadelijk  met  voordagt  hadden  willen  vernielen ,   zouden  zij 

zeer  dwaaslijk  gehandeld  hebben ,   wanneer  zij  te  dien  einde  veldftukken  op  zulk 

een’  hoogen  berg  hadden  willen  flépen.  Zulks  kon  met  veel  minder  moeite  met 

een’  goeden  hamer  gefchieden ,   en  dien  heeft  men  veelligt  ook  indedaad  bij  ver- 

fcheiden beelden  gebruikt. 

D   e   wanden  van  dezen  tempel  zijn  ook  vol  van  geheel  verheven  beelden ,   die 

de  beeldhouwer  van  de  rots  zelve  heeft  laten  ftaan.  Ongetwijfeld  verbeelden 

dezelven  de  gefchiednis  der  Indifche  góden  en  helden ,   en  kunnen  daarom  den 

geleerden  gelégenheid  tot  verfcheiden  aanmerkingen  géven.  Zij  zijn  wel  niet 

zo  fraai  als  de  verhéven  werken  en  beelden  van  Griekfche  en  Italiaanfche  mees- 

ters , 

'   \ 
i 
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ters,  maar  evenwel  béter  van  tekening  en  houding,  dan  de  Egiptifche  beelden: 

en  naar  derzelver  hooge  oudheid  zijn  zij  vrij  wél.  Bij  i.  op  de  grondtékening, 

en  dus  regt  vóór  den  ingang,  ziet  men  het  hoofdbeeld,  hetwelk  denklijk  Bra- 

ma ,   fVistnu  en  Madeo  of  eene  andere  godheid  zal  verbeelden ,   ter  eere  van  wel- 

ke deze  tempel  gebouwd  is.  Ik  heb  hetzelve  met  de  bijftaande  beelden  aan  de 

pilaaren  2   en  3 ,   op  plaat  V ,   afgebeeld.  Het  is  een  borstbeeld  met  drie  hoof- 

den, van  den  grond  tot  aan  het  opperfte  der  mutzen  omtrent  13  voet  hoog,  en 

heeft  vier  handen.  Dezen,  gelijk  ook  de  meeste  beelden,  welken  men  hier 

vind,  hebben  dikke  onderlippen  en  zwaare  oorringen,  die  de  oorlellen  zeer  laag 

doen  afhangen ;   een  gebruik ,   dat  bij  de  hédendaagfche  Indiaanen  nog  plaats 

heeft.  Maar  één  dezer  hoofden  heeft  ecnen  knévelbaard.  De  twee  anderen, 

en  alle  de  overige  hoofdbeeldcn  in  dezen  tempel  hebben  noch  knévels,  noch  baar- 

den. Tégenwoordig  dragen  alle  jonge  Indiaanen  ecnen  knével,  en  de  ouden  la- 

ten den  ganfchen  baard  wasfcn.  Twee  van  deze  groote  gezigten  maken  een 

ernstig  gelaat ;   en  het  derde  fchijnt  eene  flang  (   Cobra  capella  )   aantelachen  (   * \ 
Het  geen  het  borstbeeld  in  de  beide  linke  handen  houd ,   is  niet  meer  kenbaar. 

De  mutzen  zijn  met  veel  nauwkeurigheid  bearbeid,  en  zullen  waarfchijnlijk, 

als  men  naar  de  ficraadjen  zal  oordélen ,   metaal  verbeelden.  De  voorfte  figuur 

fchijnt  vóór  het  voorhoofd  een  groot  édel  geitecnte ,   en  een  kostbaar  halsfie- 

raad  van  édele  fteenen  en  paerlen  op  de  borst  gedragen  te  hebben.  De  kop  met 

den  knévelbaard  fchijnt  een  doodshoofd  aan  de  muts  te  hebben. 

Het  beeld,  dat  ter  regter  van  de  voorgemelden  ftaat,  (bij  2.  op  de  grondté- 

kening) is  omtrent  10  voet  hoog,  doch  heeft  door  den  tijd  reeds  beide  de  voe- 

ten en  éénen  arm  verloren.  Het  fchijnt ,   dat  het  zig  met  den  regten  arm  op  het 

hoofd  van  een’  ander’  perfoon  wil  onderfteuncn ,   terwijl  deze  gaat  zittenen 

lacht.  De  hoofdperfoon  aan  de  andere  zijde  (bij  3.  op  de  grondtékening  )   leunt 

met  zijnen  linken  arm  op  het  hoofd  van  eenen  dwerg.  Beide  deze  groote  beel- 

den hebben  eene  dunne  koord  over  den  fchouder,  insgelijks  zwaare  oorrin- 

gen. 

(*)  Deze  foort  van  Hangen,  zegt  men,  zijn  hier  ménigvuldig,  en  de  Indiaanen  doden  ze  niet: 

zij  houden  ze  voor  menichenvrienden ,   en  zeggen ,   dat  zij  niemand  leed  doen ,   wanneer  zij  niet 

getergd  worden. 

/ 
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gen ,   en  armbanden  boven  en  onder  den  elleboog ,   gelijk  men  in  de  afbeeldinge 

ziet. 

Bij  4,  op  de  grondtékening ,   ziet  men  bij  dejofiguuren,  die  zonder  twijfel  de 

gebeurdnis  van  eenen  Indifchen  held  of  god  zullen  voorftellen.  Ik  heb  alleen 

de  voornaamften  daarvan  op  plaat  VI.  afgetékend.  De  hoofdperfoon  in  deze 

groep  is  een  vrouwsperfoon  ,   dat  maar  eene  borst  heeft  ,   en  dus  mogelijk  eene 

amazoone  zal  verbeelden.  Zij  heeft  vier  armen.  Met  den  voorften  regten 

arm  rust  zij  op  een  osfenhoofd ,   in  de  agterfte  regte  hand  houd  zij  eene  flang , 

in  de  voorfte  linke  hand  eenen  doek  of  iet  dergelijks,  .en  in  de  agterfte  eenen 

kleinen  fchild.  Zij  draagt  éven  zulk  eene  muts  als  de  andere  hoofdbeelden  in 

dezen  tempel.  Voor  het  overige  heeft  zij  ook  oorringen,  een  halsfieraad,  ee- 

nen gordel,  en  ringen  om  de  armen  en  handen.  Benéden  is  de  rots,  doordien 

alles  is  uit  gehouwen  geworden ,   door  den  tijd  bedorven.  Ter  linker  zijde  ftaat 

een  klein  vrouwsperfoon  met  een’  vliegenwaijer  van  hetzelfde  maakzel,  zo  als 

men  ze  nog  tégenwoordig  in  Indiën  gebruikt.  Onder  de  overige 
 beelden  komt 

mij  dat  aan  de  vPQtp  */. lui e   en  tim^n  het  olifantshoofd  ftaande  merkwaeidig 
 voor. 

Dit  beeld  heeft  drie  hoofden  en  vier  armen ,   en  op  deszelfs  zitting  zijn  ganzen 

afgebeeld.  Het  beeld,  zittende  op  den  fchouder  van  een  ander,  komt  op  meer 

plaatzen  voor.  Of  de  eene  figuur  eenen  Indifchen  Neptuin  ?   of  de  boven  zwé-
 

venden  Engelen  ?   en  in  het  algemeen  wat  het  geheel  zal  verbeelden  ?   zulks  laa
t 

ik  den  kenneren  der  Indifche  oudheden  ter  beflisfinge  over.  Wanneer  men 

eerst  meer  berigten  van  den  godsdienst  der  Hindu  gekrégen  heeft ,   of  wanneer 

maar  een  volgende  reiziger  deze  afbeeldingen  aan  een’  geleerden  Braman  toont , 

zal  men  misfehien  alles  kunnen  verklaren. 

De  groep  op  plaat  VII.  ziet  men  bij  5.  op  de  grondtékening.  De  voor* 

naamfte  figuur  is  omtrent  11  voet  hoog,  en  leunt  met  de  voorfte  linke  hand  op 

eenen  dwerg,  die  droevig  om  hoog  ziet,  als  wilde  hij  zig  over  den  zwaaren 

last  zijns  meesters  beklagend  De  dwerg  heeft  in  de  linke  hand  een’  grooten 

vliegenwaijer,  om  de  regte  eene  flang,  en  het  geen  hij  op  het  hoofd  heeft, 

fchijnt  een  turban  te  zijn.  Het  groot  vrouwsperfoon  leunt  op  eene  dwergin, 

die  ook  onder  den  last  fchijnt  te  buigen.  Ter  regter  ftaat  een  klein  vrouvvsper- 

foon  met  eenen  broek  aan. 

B   i j   D ,   op  de  grondték.  pl.  III. ,   zijn  zeer  duistere  vertrekken ,   in  welken ,   in  het 

II.  deel.  E   jaar- 
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jaargetij ,   dat  ik  dezen  tempel  bezogt ,   nog  water  Rond ,   hetwelk  de  koeijen ,   die 

herwaard  komen ,   zeer  wél  te  Rade  komt.  Bij  E   is  eene  dergelijke  groote  don- 

kere kamer.  De  reizigers  fchieten  gemeenlijk,  als  zij  onderaardfche  gangen 

willen  bezigtigen,  eerst  een  geweer  af,  om  de  wilde  dieren,  die  in  drzelven 

konden  verfcholen  liggen,  te  verdrijven.  Ik  voor  mij  ben  liever  noch  in  deze, 

noch  in  andere  onderaardfche  holen  gegaan ,   daar  ik  wilde  dieren  in  ken  ver- 

moeden; voornaamlijk,  wanneer  ik  niet  zéker  wist,  datdezelven,  nadat  men 

ze  verfchrikt  heeft,  nog  andere  uitgangen  hadden,  of  ten  minsten  verder  terug 

konden  wijken.  Alexander  iiamilton  fchoot  in  een  dezer  onderaardfche 

vertrekken  zijn  geweer  af,  en  aanRonds  kwam  eene  Rang  van  15  voet  lang  en  2 

voet  dik  te  voorfchijn,  die  hem  en  zijn  ganfche  gezelfchap  ter  pagode  uitjoeg, 

en  van  zijne  waarnémingen  een  einde  maakte  (*).  Een  officier  van  Bombay 

fchoot  in  een’  dergelijken  tempel  te  Kanari  op  het  eiland  Salfet ,   en  onmiddellijk 
daarop  kwam  eenzwprm  wospen  op  hem  af ,   die  hem,  eerlang,  ter  aarde  wier- 

pen, daar  hem  zijne  makkers,  die  den  fcheut  hoorden ,   en  er  naar  toe  gingen, 

om  te  zien ,   of  hij  misfehien  dooi'  eenig  wïM  m®*  anngp«raii®n  _   prharmlijk 

gehavend,  vonden  liggen.  Deze  wespen  hadden  groote  ronde  nesten,  die  als 

aan  een  touw  boven  aan  het  gewelf  hongen.  Zij  zouden  den  officier  in  het  ge- 

heel niet  aangevallen  hebben ,   indien  zij  door  hem  niet  waren  geRoord  gewor- 

den (**)•  , 
D   e   figuuren  A.  plaat  VIII.  verbeelden  eene  groep ,   welke  men  op  de  grond- 

tékening  van  dezen  tempel  bij  6.  vind.  De  hoofdperfoon  derzelven  is  zittende 

verbeeld,  en  heeft  vier  armen  gehad,  doch  drie  daarvan  zijn  gefchonden.  De 
4   kleine 

(*)  Account  of  East  Indies.  vol.  p.  242. 

(**)  De  heer  holmberg,  een  Zweed,  die  in  mijn’ tijd  in  dienst  der  Hollandfche  O.  I,  C. 

te  Suratce  was ,   verhaalt  mij  na  zijne  terugkomst  op  eene  reis  door  Koppenhage ,   dat  de  wespen 

hem  ook  uit  de  pagode  te  Kanari  verdréven  hadden.  Zijne  lieden  wilden  voor  aan  in  de  pagode 

éten  koken,  en  de  wespen  werden  door  den  rook  zo  verftoord,  dat  zij  het  ganfche  gezelfchap 

niet  alleen  uit  de  pagode  uitjoegen ,   maar  ook  verre  in  bet  veld  vervolgden  :   en  het  paerd  van 

den  heer  bo  ije  ,   eenen  kapitein  in  dienst  der  Engelfchen  te  Bombay,  werd  door  dezegekorve. 

saen  zo  gehavend,  dat  het  den  volgenden  morgen  ftierf. 
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kleine  figuur ,   zittende  ter  regter  hand  van  de  voorgemelde,  heeft  haar  hoofd 

verloren ,   en  de  rots  is  van  onder  zeer  befchadigd.  Aan  de  linke  zij  de  der  hoofd- 

figuur ftaat  een  vrouwsperfoon ,   dat  haar  kind  op  dezelfde  wijze  draagt ,   als  de 

Indifche  vrouwen  haare  kinders  nog  tégcnwoordig  plégen  te  dragen  (*).  Deze 

groep  is  van  de  anderen  ook  nog  onderfcheiden ,   dat  vóór  dezelve  twee  perfoo. 

nen  als  tot  aan  den  hals  begraven  zijn ,   die  een  klaaglijk  gelaat  tonen.  Hetgeen 

het  eene  beeld  op  het  hoofd  heeft ,   zou  men  voor  eene  paruik  kunnen  houden , 

en  daaruit  befluiten ,   dat  de  Europeers  de  eerfte  uitvinders  van  dit  hoofdfierfel 

niet  zijn.  Boven  deze  figuuren  zwéven  eene  menigte  beeldjes  in  de  lugt ,   en 

onder  dezelven  meen  ik  er  één  met  'eenen  baard  gezien  te  hebben. 

Brj  7. ,   op  de  grondtékening ,   ziet  men  de  groep  op  plaat  IX.  Hier  heeft  men 

een  vrouwenbeeld  voor  de  hoofdperióonaadje,  hebbende  vier  armen,  en  dus 

waarfchijnlijk  eene  godheid  verbeeldende.  Ter  linker  hand  ftaafeen  ander  per- 

foon  met  vier  armen ,   en  onder  z.i«.  cenc  godheid  met  drie  hoofden.  Op 

deze  plaat  vind  men  ook  eenige  hoofddragten ,   die  niet  kwalijk  naar  paruiken 

gelijken. 
De  afbeeldzels  in  de  groep  bij  8.,  op  de  grondtékening,  zijn  allen,  naar  het 

fchijnt ,   moedwillig  gefchonden ;   want  aan  de  meesten  ontbréken  de  hoofden. 

De  voornaamfte  figuur  is  zittende  en  met  6   armen  afgebeeld ,   en  met  de  eene 

hand  heeft  dezelve  een  vrouwsperfoon  aangevat. 

B   ij  9.  op  plaat  III.  ziet  men  een  zeer  groot  beeld  met  agt  armen ,   gelijk  de- 
zelven op  plaat  X.  afgebeeld  worden.  Het  heeft  den  mond  open ,   en  toont  een 

toornig  gelaat.  De  beide  voorfle  handen  en  de  beenen  zijn  door  den  tijd  ver- 

loren geraakt.  In  de  tweede  regte  hand  houd  hetzelve  een  groot  zwaerd ,   en 

in  de  derde  een  kind  bij  een  been ;   op  de  tweede  linke  hand  draagt  het  een  bek- 

ken. 

(*)  Ik  weet  niet,  of  deze  wijze  van  de  kinderen  te  dragen  niet  de  voornaamfte  oorzaak  zij, 

dat  de  Indïaanen  zo  regt  gaan ,   en  hunne  voeten ,   zonder  ouit  eenen  dansmeester  gehad  te  heb- 

ben, buitenwaard  houden.  Want,  wanneer  het  kind  op  eene  heup  zit,  kan  de  moeder  den  rug 

met  de  eene  hand  onderfteunen ,   en  de  voeten  van  het  kind  hebben  ook  meer  vrijheid,  dan  wan- 

neer  het,  naar  de  Europefche  wijze ,   op  den  arm  gedragen  word.  De  kinderen  worden  in  deze 

landen  ook  nooit  gezwagteld. 
E   2 
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ken  ,   in  de  derde  heeft  het  een  klokje ,   en  met  de  beide  agterfte  handen  houd 

het  een  groot  kleed.  Rondom  en  boven  deze  figuur  zijn  nog  verfcheiden  klei- 

nen ,   die  allen  een  vervaard  gelaat  vertonen.  Andere  reizigers  hebben  dit  voor 

eene  afbeelding  van  salomon’s  recht  gehouden.  Een  Indiaan  zeide  mij ,   dat 
het  beeld  kos  of  kauns  verbeeldde ,   van  wien  hiervoor  reeds  gefproken  is.  De- 

ze bragt  eene  menigte  kinderen  van  zijne  nabeftaanden  om  het  léven ,   hetwelk 

hier  door  een  fnoer  van  hoofden  afgebeeld  word.  De  fchotel,  of  het  bekken, 

betékende,  dat  hij  daarin  het  bloed  der  vermoorde  kinderen  vergaderde ,   en  de 

klok,  dat  hij  daardoor  zijne  aankomst  bekend  gemaakt  heeft.  Eindelijk,  zegt 

men,  had  zijn  gewéten  hem  over  zijne  begaane  wreedheden  zo  geknaagd,  dat 

hij  zig  voor  alle  menfchen  zogt  te  verbergen,  en  dit  word  door  het  kleed  afge- 

beeld ,   dat  hij  in  de  beide  agterfte  handen  houd. 

De  beelden  in  de  groep  bij  io.  plaat  III.  zijn  bijna  allen  befchadigd.  Ver- 

fcheiden derzelven  vind  men  insgelijks  op  Jc  eene  of  andere  der  voorgaande  plaa- 

ten,  doch  hier  was  er  nnb  pen  te  paerd.  Bij  ii.  is  de  hoofdperfoon  zeer  groot. 

Deze  heeft  zes  armen  gehad ,   maar  alles  is  zeer  befchadigd.  Aan  de  linke  zijde 

liaan  drie  vrouwsperfoonen ,   en  ter  regter  een  man  met  eene  fpies  in  de  hand. 

Boven  denzelven  ziet  men  eenen  olifantskop ,   en  twee  perfoonen  op  elkander  zit- 

ten; en  tégenover  een  zittend  beeld  met  drie  hoofden.  Onder  de  kleine  beel- 

den ,   die  als  in  de  lugt  zwéven ,   is  ook  een  gonnis  of  hannawant  met  een 

zwaerd  in  de  hand.  Hiervan  en  van  meer  anderen  zal  ik  flraks  melding  maken. 

De  hoogte  der  kapellen  van  binnen  aan  beide  zijden  is  omtrent  9   voet.  Dus 

zijn  zij  niet  zo  hoog  als  het  hoofdgebouw;  ondertusfehen  is  bier  alles  ook  uit 

de  rots  gehouwen.  Agter  de  eene  is  een  klein  vertrek  C. ,   waarin  ik  niets  heb 

gevonden  dan  alleen  eenen  omgeworpen  Heen.  De  zijwanden  in  de  kapél  vóór  
de- 

zelve zijn  geheellijk  bedekt  met  éven  zulke  fraije  beelden,  als  men  in  degroote  pago- 

de vind:  alleenlijk  zijn  zij  naar  évenrédigheid  kleiner.  Het  hoofdbeeld  der  groep 

bij  12.  pl.  III.  ziet  men  op  plaat  VIII.  bij  B.  De  voornaamfte  perfoon  zit  hier 

omtrent  op  dezelfde  wijze,  als  de  Oosterlingen  nog  héden  ten  dage  plégen  te 

zitten ,   wanneer  zij  alleen ,   of  bij  huns  gelijk  zijn ;   alleenlijk  met  dat  onder- 

fcheid,  dat  het  tegenwoordig  voor  wanvoeglijk  zou  gehouden  worden,  wanneer 

iemand  zijne  voetzoolen  wilde  tonen.  De  beide  bijbeelden,  waarvan  het  eene 

gelchouden  is ,   zitten  hier  op  de  hielen,  op  dezelfde  wijze,  als  nog  t
égenwoor- 
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dig  een  geringe  Mohammedaan  in  tegenwoordigh
eid  van  eenen  aanzienlijken 

moet  gaan  zitten  (*).  Men  ziet  hier  insgelijks  verfcheiden 
 zwévende  beeldjes, 

doch  zij  zijn  allen  zeer  befchadigd. 

De  drie  beelden  A.  pl.  XI.  vind  men  bij  13.  pl.  III.  Dezen  zijn  nog  wél  be- 

waard. Het  hoofdbeeld,  hetwelk  6   voet  2   duim  hoog  is,  heeft  aan  elke  zijde 

eenen  dwerg,  die,  naar  het  fchijnt,  grootc  paruiken  dragen.  Op  den
  fchouder 

van  den  eenen  zit  eene  groote  flang.  Digt  bij  dezen  is  nog  eene  tweede
  groep 

van  veele  beelden ,   die  allen  zeer  befchadigd  zijn.  Het  hoofdbeeld  heeft  vie
r 

armen  gehad.  Onder  de  kleine  beelden  vind  men  er  twee 
 op  elkander ;   het  bo- 

venfte  heeft  insgelijks  vier  armen ,   en  het  beeld ,   dat  het  andere  op  den  fchouder 

draagt ,   heeft  eenen  knévelbaard.  Hier  ziet  men  ook  een  olifantshoofd 
;   het 

zittend  beeld  met  drie  hoofden ;   een’  perfoon  op  eenen  buffel  met  lange  hoornen, 

en  eene  groote  flang. 

D   E   kapél  aan  de  andere  z'Och  dos  tempels  is  veel  grooter  dan  de  voorgemel- 

de, maar  omtrent  van  dezelfde  hoogte.  De  pilaaren,  welken  vóór  den  bree- 

den  ingang  derzelve  geftaan  hebben,  zijn  door  den  tijd  zo  zeer  
bedorven,  dat 

men  nauwlijks  de  fpooren  daarvan  kan  ontdekken.  Maar  de  beelden  aan  de  wan- 

den zijn  ten  deelc  nog  in  een’  goeden  ftaat.  Bij  14.  op  pl.  III.  ziet  men 

eene  groep,  waarvan  ik  de  voornaamfte  beelden  bij  B.  pl.  XI.  afgetékend 

heb.  Het  grootfte  daarvan  is  7J  voet  hoog ,   en  leunt  met  eene  fpies  op  een 

klein  vrouwsperfoon ,   dat  te  dien  einde  een  kusfen  op  het  hoofd  fchijnt  ge- 

legd te  hebben.  Onder  de  bijbeelden,  die  ik  niet  afgetékend  heb,  is  het 

driehoofdige  op  eenen  zétel,  welke  met  ganzen  verfierd  is;  een  perfoon,  zit- 

tende op  den  fchouder  van  een’  ander’ ;   en  geheel  boven  zijn  nog  veele  kleine 

beelden. 

Aan  de  beide  wanden  15.  en  16.  hebben  de  beelden  zeer  veel  door  den  tijd 

geléden.  De  hoofdperfoonen ,   welken  zeer  groot ,   en  om  die  réden  het  minfte 

befchadigd  zijn,  verbeelden,  zegt  men,  eenen  ondergod  gonnis  of  hanna- 

want.  De  gefchiednis  van  dezen  is  reeds  door  andere  reizigers  bekend  ge- 
maakts 

I*)  Bef chrij  ving  van  Arabic ,   hl.  58. 
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maakt;  nogthans  zal  ik  dezelve  hier  ook  verhalen,  zo  als  ik  ze  van  de  m
atroo- 

fen,  die  mij  van  Bombay  herwaard  bragten ,   gehoord  heb.  Parwotti,  vrouw 

van  madeo,  zeiden  zij,  baadde  zig  op  een’  tijd  in  eenen  vloed,  alwaar  zij  goed 

gezelfchap  vond,  hetwelk  haar  verhinderde ,   fpoedig  weer  naar  huis  te  gaan.  Zij 

maakte  derhalven  ,   van  de  onreinigheden ,   die  zij  van  haar  lichaam  afwiesch > 

voor  zig  eeh’  jongen,  dien  zij  gonnis  noemde,  en  zond  hem  
heen,  om  gedu- 

rende haare  afwézendheid  op,  het  huis  te  pasfen.  Ondertusfchen  kwa
m  madeo  te 

huis.  Deze  vraagde  hem,  wie  hij  was?  en  wat  hij  hier
  deed ?   Gonnis  ant- 

woordde, dat  hij  een  zoon  van  parwotti  was,  die  hem  terug  gezonden  
had. 

Om  het  huis  te  bewaren.  Madeo  ,   die
  zulk  eenen  rtiefzoon  niet  wilde  kennen 

, 

werd  daarover  zo  vergramd,  dat  hij  den  jongen  GONNIS  den  kop  affloeg.  Na- 

derhand verhaalde  parwotti  haaren  ijverzugtigen  man,  van  welke  itoffe  zij  de- 

zen haaren  zoon  gemaakt  had.  Madeo  nu  ziende ,   dat  zijne  vrouw  zo  fehuldig 

niet  was ,   als  hij  zig  had  verbeeld ,   nam  dien  moord  zo  zeer  ter  harte ,   dat  hij 

den  jongen  gonnis  aanflonds  weer  lévend  wild
emaken.  Maar  hij  kon  zijn  hoofd 

niet  wcêrvinden:  en  Wijl  gonnis  niet  zonder  hoof
d  kon  léven,  hieuw  madeo 

eenen  jongen  Olifant  den  kop  af,  en  plaatfte  dien  o
p  den  romp  van  den  jon- 

gen. Daarom  word  gonnis  als  een  mensch  met  eenen  olifa
ntskop  afgebeeld, 

en  op  de  kust  van  Malabar  onder  deze  geftalte 
 nog  geëerd. 

Hetfchijnt ,   dat  de  inwoners  van  het  eiland  Elephanta,  welker  aantal  uit  om
trent 

ioo  huisgezinnen  zal  beftaan,  zig  aan  niets  in  deze
n  ganfehen  tempel  laten  ge- 

legen zijn,  dan  alleen  aan  deze  kleine  kapél.  Dat  zij  dezelve 
 nog  héden  ten 

dage  bezoeken ,   heb  ik  zelf  gezien;  want  denzelfclen  dag,  dat  ik  in  den  groot
en 

tempel  was,  zag  ik  eenen  dezer  eilanders  daarin  g
aan,  om  zijnen  godsdienst  te 

verrigten.  De  kapél  word  ook  nog  al  vrij  zu
iver  gehouden ;   en  niet  alleen  de 

beide  gemelde  afbeeldingen  van  gonnis,  maar  o
ok  nog  eenige  vormloofe  ftee- 

tien,  vóór  de  kapél  op  eenen  hoop  liggende 
,   waren  eerst  onlangs  met  roode 

verw  befmeerd.  Deze  kleine  fteenhoop  verbeeldde
  waarfchijnlijk  ook  eenen  on- 

dergod, held  of  heilig;  want  men  vind  nog  zeer  dikwijls
,  zelfs  te  Bombay ,   der- 

pelijkcn  aan  den  weg ,   inzonderheid  onder  zékere  boomen ,   die  bij  de  Indiaanen 

voor  heilig  gehouden  worden.  Het  verw
onderde  mij ,   die  m   eene  pagode  te 

vinden ,   daar  men  zulk  eene  groote  ménigte  
afbeeldingen  van  góden  en  helden 

heeft.  Doch  misfehien  vereren  de  
Indiaanen  thans  geen  der  oude  godheden 
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Iands ,   dan  alleen  gonnis  ,   en  een  kleine  fteenhoop  met  verw  beftréken  zal  mo- 

gelijk een’  nieuwen  held  verbeelden ,   van  welken  men  in  deze  pagode  geen  af- 
beelding vind,  en  dien  de  Bramanen,  door  gebrek  aan  beeldhouwers  en  gods* 

dienftige  rijken ,   niet  béter  wéten  aftcbeelden.  Reizigers  na  mij  hier  komende , 

zullen  mogelijk  bij  de  Banianen  berigt  daarvan  kunnen  krijgen. 

Bij  17.  pl.  III.  ziet  men  een  groot  beeld,  dat  in  de  tweede  regte  hand  eene 

Hang  heeft,  en  met  den  voorilen  linken  elleboog  op  het  hoofd  van  een’  klein’ 

perfoon  rust.  Bij  18.  ziet  men  nog  één  groot  beeld  en  twee  kleinen,  doch  zeer 

gefchonden. 

In  deze  kapél  vind  men  een  vertrek  B. ,   welks  wanden  de  bouwmeester, 

éven  als  in  het  vertrek  A. ,   uit  de  rots  heeft  gehouwen.  Het  heeft  maar  éénea 

ingang,  en  de  wanden  zijn  nog  geheel  glad,  waardoor  het  van  het laatfte  onder- 

fcheiden  is :   en  wijl  de  vloer  hier  fchoon  gehouden  word,  ziet  men  ook  nog, 
dat  het  hooger  ligt  dan  de  kapél.  In  het  midden  van  dit  vertrek  is  een  gat  in 
den  grond,  dat  men  met  eenen  fteen  bedekt  heeft.  Dus  heeft  niet  alleen  de 

voornaamfte  pagode,  maar  ook  elke  der  beide  bijpagoden ,   of  kapellen,  een  bij- 

zonder vertrek  A,  B,  C. ,   die  denklijk  allen  tot  hetzelfde  gebruik  beftemd  zijn 

geweest.  Of  hier  mogelijk  de  asch  der  verfcheiden  ftigters  derzelven  begraven 

werd ,   dan  of  hier  de  heilige  zaaken ,   die  tot  den  tempel  behoorden ,   bewaard 

werden,  of  tot  welk  ander  gebruik  zij  dienden,  zulks  laat  ik  anderen  ter  be» 

flisfmge  over.  Opfchriften  heb  ik  hier  in  het  geheel  niet  gevonden. 

D   e   hédendaagfche  inwoners  van  dit  klein  eiland  wéten  van  de  oudheid  en  de 

gefchiednis  dezes  pragtigen  en  kostbaaren  tempels  niets.  Naar  hunne  mening, 
zijn  eens  des  avonds  lieden  herwaard  gekomen,  die  het  geheele  werk  in  éénen 

nagt  uit  de  rots  gehouwen  hebben ,   waarna  zij  den  volgenden  morgen  weer  ver- 

trokken. De  hédendaagfche  Egiptenaars  denken  omtrent  op  dezelfde  wijze  van 

de  pragtige  overblijfzels  hunner  voorvaderen. 

Men  zegt,  dat  niet  verre  van  hier  nog  eene  kleine  pagode,  in  de  rotze 

uitgehouwen ,   gevonden  word ;   ik  heb  ze  egter  niet  gezien ,   wijl  geen  gebaand 

voetpad  derwaard  leid,  en  het  gras  toen  zo  lang  was,  dat  mijn  leidsman  voor 

Hangen  en  wilde  dieren  vreesde. 

Niet  verre  van  den  oever  der  zee  en  op  het  open  veld  ziet  men  nog  eenen 

olifant  van  eenen  harden  zwartagtigen  fteen.  En  om  die  réden  noemen  mis. 
fchien 
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fchien  de  Europeërs  het  ganfche  eiland  Elephanta ;   want  de  Indiaanen ,   gelijk  de 

heer  anquetil  berigt,  noemen  het  gali  pouri.  Het  gemelde  
Zandbeek!  is 

tamelijk  groot,  hoewel  niet  zo  groot  als  de  grootfte  olifant,  d
ien  ik  te  Süratte 

gezien  heb.  Het  draagt  iet  op  den  rug,  dat  door  den  tijd  geh
eel  onkenbaar  is 

geworden.  Het  ftandbeeld  is  reeds  geborften,  en  zal  veeUigt  eerlan
g  vallen. 

Het  paerd,  vaarvan  ovington  en  hamilton  fpréken ,   heb  ik  niet  gezien. 

Op  het  eiland  Sajet,  waarvan  ik  bl.  2.  gewag  maak,  vind  men  nog  
ver- 

fcheiden  oude  in  de  rotze  uitgehouwen  tempels ,   in  denzelfden  fmaak  als  dien 

op  Elephanta.  Het  laatfte  eiland  behoort  ook  wel  aan  de  Maratte
n ;   doch  wijl 

het  klein  is,  en  weinig  bewoners  heeft,  laat  men  er  
zig  weinig  aan  gelegen 

zijn ,   en  de  Engelfchen  kunnen  naar  Elephanta  gaan,  wanne
er  zij  willen.  Maar 

wanneer  een  Europeer  de  oude  pagode  op  het  groot  en  v
rugtbaar  eiland  Sajet 

wil  bezigtigen ,   moet  hy  daartoe  verlof  bij  den  ftédehouder  te  Tam ,   of  zelfs  wel 

bij  het  opperhoofd  der  Maratten  te  Puna  vragen.  Dit  was
  de  réden ,   waarom 

ik  geen  reis  naar  Sajet  heb  gedaan ,   want  de  Maratten  laadden ,   nier  lang  voor 

mijne  aankomst  te  Bombay,  een  Dcensch  fchip  ge
nomen  ,   en  hielden  nog  eeni- 

ge  lieden  gevangen ;   en  in  de  laatfte  maanden  hadden  zelfs  de  
Engelfchen  ver- 

fchil  met  de  Maratten.  Ik  oordeelde  het  derhalven
  niet  raadzaam ,   om  een’ vrij- 

gelei  te  vragen.  Niet  verre  van  het  fort  vic
toria ,   zegt  men ,   vind  men  ook 

eene  groote  pagode  in  de  rotze  uitgehouwen,  of,  gelijk  
een  ander  zegt,  25  in 

de  rotze  uitgehouwen  huizen  met  kamers  (*),  En
  een  Engelsch  officier  verzé- 

kerde 

(*)  Frezer  bezigtigdc  zulk  een’  tempel  te  Dimg
anesJ,  Account  efEast  India  and Perf.a  ,p.  135, 

137.  Thevenot  zag  er  cenen  te  Elora  of  Ilour
a  ,   II.  D.  bl.  987,  987-  Anquetil  befchrijfc 

insgelijks  dezen  tempel,  Z end-avesta,  Tom.  I.  P.  1.  p.  2
34  *   “   249-  .   Dien  °P  ei* 

land  Elephanta,  ald.  p.  419-  en  die  te  Kanari ,   Ponjfer  en  Monpefer  op  het  eiland  Salfet.  ald.  p. 

394.     4I3.  Hij  heeft  hier  eenige  opfchriften  afgefc
hréveu ,   die  voor  den  taalonderzoeker 

van  gewigt  kunnen  zijn.  Maar  het  geen  deze  reizi
ger  p.  390  van  zig  zelven  verhaalt ,   ftrekt  hem 

tot  weinig  roem.  De  Maratten,  welken  heidene
n  zijn,  vergunnen  Roamscbkatholijke  onderdaa

- 

nen,  de  plegtigheden  der  Roomfche  kerk  te
  Salfét  openlijk  en  met  dezelfde  vrijheid  te  oe

fenen 

als  in  Europa;  en  niettemin  was  de  heer  anqu
etil,  een  Roomschkatholijke,  een  Europeer

 , 

ja  een  geleerde ,   zo  onbarmhartig,  dat  hij  uit  de  pagode  Ponjf
er  het  beeldnis  eener  koe  wegram  , 

dat  de  Bratnanen  eerst  onlangs  uit  eerbied  m
et  olij  gefineerd  hadden.  De  Bramanen ,   welken in 
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kerde  mij  insgelijks,  bij  Teridfchanapoli  eene  groote  in  rotzen  uitgehouwen  pa- 

gode gezien  te  hebben.  Met  één  woord,  men  treft  bij  de  Indiaanen,  een 

der  oudfte  volken  in  de  waereld ,   nog  zo  veele  pragtige  overblijfzels  der  oud- 

heid aan,  dat  dezelvcn  voorzéker  eene  grooter  oplettendheid  der  Europefche ge- 

leerden verdienen,  dan  men  er  tot  héden  op  gehad  heeft.  Zij  vallen  wel  zo  niet 

in  het  oog,  als  de  groote  piramieden  van  Egiptc;  maar  zij  vereischten  evenwel 

geen  minder  arbeid,  en  daarenboven  veel  meer  kunst.  Want  om  de  groote  pira- 

mieden ,   welken  men  in  de  nabuurfchap  van  Rahira  vind ,   geheel  van  gehou- 

wen fteenen  opterigten ,   had  de  bouwheer  voornaamlijk  maar  geld  en  volk  van 

noden.  De  bouwmeester  vond  den  Reen,  dien  hij  nodig  had,  eenen  weeken 

kalkfteen,  gemaklijk  om  te  verwerken,  in  de  nabuurfchap.  Om  dezelven opeen 

te  ftapelen,  had  hij  maar  eenvoudige  werktuigen  nodig,  doordien  de  piramie- 

den wel  hoog  zijn ,   doch  wégens  de  groote  breedte  van  derzelvcr  grondvlakte 

zulk  een  fchuin  oppervlak  hebben ,   dat  men  de  fteenen  gemaklijk  met  eene  talie 

naar  boven  kon  brengen.  Als  nu  de  fteenen  als  trapswijze  op  elkander  gelegd  wa- 

ren ,   hakte  men  alleenlijk  de  buitenfte  hoeken  af ,   en  zo  verkreeg  de  piramied 

een  geheel  glad  dek,  waarvan  boven  op  de  tweede  piramied  bij  Kahira  nog  iet 

overig  gebléven,  doch  bij  de  anderen  alles  verweerd  is  ( *)•  Om  eenen  der 

wemelde  tempels  van  de  Indiaanen  te  bouwen ,   moest  men  eene  rots  met  een’ 

ver- 

in hun  eigen  land  waren,  baden  de  dienaars  van  den  vreemdling,  dat  hij  hun  dit  hun  heiligdom 

toch  wilde  teruggéven,  maar  vergeefs.  Met  geweld  konden  zij  het  hem  niet  ontnémen,  'wijl 

hij  gewapend  was.  Hieruit  en  uit  verfcheiden  andere  voorbeelden ,   door  den  heer  ANQUETm 

aangehaald ,   ziet  men  den  zagtmoedigen  inborst  der  Indiaanen.  Men  léze  zijne  reisbefchrijving, 

en  oordcie  dan  ,   of  een  Braman,  of  eenig  ander  vreemdling,  die  zig  in  Europa  omtrent  dc  Chris- 

tenen zo  gedroeg,  als  hij  zig  tégen  de  Indiaanen  gedragen  heefc,  niet  dikwijls  in  ongelégenheïd 

zou  geraken.  Veele  reizigers  klagen,  dat  de  inwoners  hunne  onderzoekingen  zwaar  en  moeiiijk 

maken ,   en  dat  zij  veeltijds  tot  de  merkvvaardigfte  zaaken  geen  toegang  kunnen  verkrijgen.  Kan 

men  zig  daar  over  verwonderen,  wanneer  hunne  voorgangers  zig  op  eene  wijze  gedragen  heb- 

ben, als  dc  heer  anquetil?  Wie  zou  het  den  Bramanen  op  Salfet  kwalijk  kunnen  némen. 

Indien  zij  voortaan,  zo  lang  het  eiland  nog  onder  dc  regéring  der  Maratten  ftaat,  geen  Europelr 

wilden  vergunnen,  hunne  oude  tempels  te bezigtigenj? • 

(*)  I.  Deel,  bl.  iiji. 

II.  DEEL.  F 
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verbazenden  arbeid  uitholen ,   en  om  zo  veele  groepen  van  beelden  aan  de  wan- 

den uittehouwen ,   werd  voorzeker  meer  kunst  in  de  tekening  en  het  fteenhou- 

wen  verëischt,  dan  de  Egip tenaars  ooit  bezeten  hebben. 

Het  zal  geen  twijfel  lijden,  dat  de  godsdienst  der  Indiaanen  veel  overeen- 

komst met  den  godsdienst  der  Egiptenaaren  gehad  heeft.  Ondertusfchen  wéten 

wij  van  de  gefchiedenisfen  der  góden  en  helden  van  de  oude  Egiptenaars  fchier 

niets  anders ,   dan  het  geen  door  de  Grieken ,   en  dus  door  een  vreemd  volk , 

tot  ons  gekomen  is;  want  de  Egiptenaars  zijn  menigmaal  door  vreemde  volken 

ganschlijk  onderworpen  geworden ;   hun  godsdienst  en  hunne  fpraak  zijn  ge- 

heel veranderd;  en  daarméde  zijn  ook  hunne  boeken  verloren  gegaan.  De 

godsdienst  en  de  taal  der  Indiaanen  hebben  in  de  lange  reeks  van  jaaren  ook 

wel  veel  verandering  ondergaan,  doch  op  verre  na  zoo  veel  niet  als  die  der 

Egiptenaars.  Nooit  zijn  zij  door  vreemde  landaarden  geheel  bedwongen  gewor- 

den; cn  zelfs  in  de  landfehappen,  door  de  Mohammedaanen  onder  het  juk  ge- 

bragt,  heeft  men  de  inwoners  Lij  hunneu  öudsciienst  gelaten.  Dit  is  de  réden, 

waarom  men  bij  hen  nog  Reeds  oude  boeken  vind ,   en  Bramanen ,   die  dezelven 

kunnen  lézen.  Indien  derhalven  ook  veele  ondergoden  en  helden  der  oude  In- 

diaanen ,   waarvan  men  hier  afbeeldingen  in  de  tempels  vind ,   thans  niet  meer 

geiigt  worden,  is  er  nogthans  geen  twijfel,  of  men  zal  ook  nog  tégenwoordig 

Bramanen  aantreffen,  die  kennis  van  derzelver  gefchiednis  hebben.  Het  was 

derhalven  te  wenfehen ,'  dat  eigenlijk  om  deze  oudheden  een  onpartijdig  geleerde 

naar  Indiën  werd  gezonden ,   en  dat  men  dezen  een’  bekwaamen  tékenaar  méde 

gaf.  De  eerftezou  moeten  maken,  dat  hij  eene  Indifche  taal  leerde,  om  met 

Bramanen  te  kunnen  fpréken.  Als  hij  dan  eerst  goede  aftékeningen  heeft  van  de 

beelden  in  de  pagoden ,   waarvan  het  geen  ik  op  Elephanta  getékend  heb ,   maar 

een  klein  gedeelte  is ,   en  kan  hij  dan  ook  met  de  Bramanen  fpréken ,   zo  twijfel 

ik  niet,  of  hij  zal  lieden  vinden,  die  hem  alles  verklaren.  En  wie  weet,  of  dit 

niet  veel  zou  toebrengen,  om  de  oudfle  Gri'ekfchc  en  heidenfchefchrijvers béter 
te  verftaan. 

Men  kan  van  geen  geleerden  vergen,  op  eigen  kosten  eene  reis  naar  Indiën. 

te  doen ,   en  aldaar  de  oudheden ,   taaien  en  den  godsdienst  der  inwoners  te  on^ 

derzoeken ;   want  zelden  bezit  een  geleerde  zo  veel  vermogen ,   en  als  men  er  al 

eenen  vind,  die  rijk  is,  zal  hij  zig  aan  dergclijke  moeilijkheden  niet  ligt  onder- 

wer- 
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werpen.  Maar  heeft  de  honing  van  Dcenmarken ,   enkel  tot  bevordering  der 

!   wétenfchappen ,   een  gezelfchap  van  vijf  perfoonen  naar  Arabië  gezonden ,   dan 

mag  men  hopen ,   dat  andere  volken ,   die  grootc  veroveringen  in  Indiën  gemaakt 

hebben,  tot  uitbreiding  onzer  kennis  van  zulk  een  vermaard  land,  ookeenige 

lieden  zullen  denvaard  zenden ,   wanneer  de  geleerden  zulks  maar  ernstlijk  ver. 

langen.  De  Engelfchen  hebben  daartoe  de  beste  gelegenheid  (*).  Hunne  rei- 
zigers kunnen  met  hunne  fchépen  tot  naar  Bombay  gaan,  en  zelfs  in  Indiën  den 

meesten  tijd  onder  hunnen  eigen  landaard  verkeren.  Zij  behoeven  flegts  van 

hunne  koloniën  naar  gelegenheid  kleine  bijreizen  te  doen;  en  dit  alles  zal  op 

verre  na  zo  kostbaar  en  moeilijk  niet  zijn ,   als  de  reis ,   welke  frederik  V.  en 

cHRisTiAAN  VIL  naar  het  Oosten  grootmoediglijk  hebben  doen  ondernémen  en 

volvoeren.  Zonder  dergelijke  hulp  zullen  de  Indiaanen  bij  ons  Europeërs  nog 

Reeds  een  vreemd  volk  blijven.  De  Engelfchen  zijn  bijna  honderd  jaaren  mees- 

ters van  Bombay  geweest,  van  welk  eiland  men,  in  weinig  uuren,  naar  FJe- 

phanta  en  naar  Salfet  kan  komen.  Schier  elk  Europeer,  die  naar  Bombay  komt, 

bezoekt  ook  de  pragtige  pagoden  in  de  nabijheid  liggende.  Ondertusfchen  vind 

men  in  hunne  befchrij  vingen  van  deze  gewesten  tot  héden  toe  flegts  onvolkomen 

berigten  van  deze  oudheden.  Men  kon  ook  niets  meer  verwagten ,   wijl  deze 

reizigers  gemeenlijk  andere  bezigheden  hadden,  die  hen  beletten,  hunne  aandagt 

op  zulken  te  vestigen.  De  Portugeefen  zijn  eeuwen  lang  in  het  bezit  van  Salfet 

en  Elephanta  geweest ;   zij  hebben  zelfs  eene  pagode  te  Kanari  in  eene  kerk  ver- 

anderd ;   en  dus  hadden  zij  de  beste  gelegenheid  om  ons  omftandige  befchrijvin* 

gen  en  tékeningen  van  deze  merkwaardige  oudheden  te  géven.  Maar  mijns  wé- 

tens  is  door  hen  ook  niet  veel  daarvan  in  Europa  bekend  gemaakt.  Men  zegt  in 

té- 

(*)  In  het  voorléden  jaar  is  door  de  bewerking  van  den  gouverneur  in  Bengalen  en  op  kosten 

der  Oostind.  Maatfchappij  te  Londen  gedrukt:  A   Code  of  Gentoo  Laws,  or  ordinations  of  the  Fun- 

di ts  ,   from  a   Perfian  translatm,  made  from  the  original ,   written  in  the  Skanfcrit  language.  Dit 

fchijut  een  werk  van  veel  gewigt  te  zijn.  Het  is  daarom  te  wenfehen ,   dat  de  dienaars  der  En- 

gelfche  Oostind.  Maatfchappij  voordvaren,  den  Europeëren  overzettingen  van  zulke  fchrifcen 

te  léveren;  want  dit  is  wel  het  zékerfte  middel,  om  den  godsdienst,  de  zéden  en  gewoonten 
der  Indiaanen  te  léren  kennen. 

F   2 
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tégendeel,  dat  zij  de  pragtige  in  rotzen  gehouwen  gedenktekens  met  kalk  be- 

dekt hadden,  om  ze  dus  zelfs  in  vergetelheid  te  brengen. 

In  deze  Breek  van  Indiën  wonen  ook  veele  P   ar  fis ,   of  aframmelingen  der 

Perzen,  welken  voor  noojaaren  door  de  Arabiörs,  die  Mohammedaansch  ge- 

worden waren,  uit  hun  vaderland  verdréven  werden.  Indien  iemand  van  den 

godsdienst  dezer  oude  Perzen  begeert  onderrigt  te  zijn,  kan  hij  hun  voornaam- 

fte boek  lézen,  hetwelk  de  heer  anquetil  onlangs  in  eene  Franfche  overzetting, 

heeft  in  het  licht  gegéven  (*).  Deze  heer  had  eigenlijk  de  reis  naar  Indiën  ge- 

daan ,   om  de  wetboeken  der  P   ar  fis  optefpeuren ,   en  de  oude  taaien  te  léren , 

waarin  dezelven  gefchréven  zijn.  Hij  heeft  daarom  naar  hunnen  godsdienst  en 

hunne  gebruiken  omftandiger  vernomen,  dan  mijne  bézigheden  het  mij  toelie- 

ten. Ondertusfchen  zal  ik  hier  ook  al  het  geen  ik  daarvan ,   door  verkéring  met 

hun,  geleerd  en  ter  loops  aangetekend  heb,  den  lézer  médedélen. 

DÉ  Parfis ,   als  navolgers  vanzERDUST,  of  zoroaster,  aanbidden  een  almag- 

tig  en  eeuwig  Wézen,  dat  alles  gcR.ij«^cu  lieert  en  onderhoud.  Maar ,   dewijl  de 

meeste  menfehen  iet  zigtbaars  willen  hebben ,   waardoor  zij  zig  den  fchepper 

kunnen  [herinneren ,   bidden  de  Perzen  ook  de  zon ,   de  maan ,   de  Herren  en  an- 

dere fchcpzels  aan;  inzonderheid  het  vuur,  als  het  zuiverfte  en  werkzaamfte 

van  alle  de  hoofdftoffen.  Zij  hebben  daarom  niet  alleen  in  hunne  tempels  een 

vuur,  dat  zij  geftadig  door  wélriekend  hout  onderhouden,  maar  rijke  kooplie- 

jieden  laten  ook  zulk  een  vuur.  in  hunne  huizen  branden.  In  één’  hunner  tem- 

pels te  Bombay  heeft  hetzelve ,   naar  men  voorgeeft,  reeds  bijna  200  jaarenge. 

brand.  Hun  eerbied  voor  deze  hoofdftof  gaat  zo  verre,  dat  zij  geen  licht  uit- 

blazen ,   op  dat  zij  het  niet  door  hunnen  adem  zouden  verontreinigen :   men  zegt 

zelfs, 

1   (*)  De  titel  van  dit  werk  is:  Zend-  Avesta ,   ouvmge  de  Zoroastre,  contenant  les  Idéés  tlieologiques , 

pjiyjiques  &   morales  de  ce  legislateur ,   les  ceremonies  du  culte  religieux  qu’il  aétabli,  £?  plufeurs 

traits  importants  relatifs  cl  l’ancknne  MJlcire  de  Perfe  par  Mr.  anquetil  du  perron. 
Het  werk  van  den  geleerden  Dr.  hyden  de  religione  veterum  Perfarwn  is  bekend. 

[   Van  den  Heer  anquetil  en  deszelfs  uitgave  van  Zend  -   Avesta  .   zie  men  verder  liet  keurig 

werk  van  den  geleerden  en  kundigen  heer  j.  t.  Bjö»KSTaiiL  ,   Reize  door  Europa  en  het  Oosten ,   Ik 

Brief,  bl.  2<?  — —   29.] 
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zelfs  dat  zij  het  vuur  met  geen  water  zouden  uitblusfchen ,   fchoon  hun  huis 

daardoor  afbrandde.  De  reiniging  des  lichaams  is  zo  wel  bij  de  Var  fis  als  bij  de 

Indiaanen  en  Mohammedaanen  een  voornaam  gedeelte  van  den  godsdienst.  Zij 

bidden  ook  ftaande.  Zij  befnijden  zig  zo  min  als  de  Indiaanen :   éven  als  dezen , 

trouwen  zij  hunne  kinderen  dikwijls  voor  hun  óde  jaar,  cn  hebben  maar  ééne 

vrouw.  Doch  wanneer  deze  onvrugtbaar  is,  neemt  de  man  eer.e  tweede. 

Wijn  en  andere  fterke  dranken  mogen  zij  drinken.  Hun  is  door  hunne  eigen 

wet  het  rundvleesch  niet  verboden ;   maar  bij  hunne  aankomst  in  Indiën  moesten 

zij  den  heidenfehen  vorst,  die  hen  in  zijne  befcherming  nam ,   beloven  ,   geen 

hoornvee  te  Aagten ,   en  dit  is  naderhand  bij  de  Var  fis  zo  tot  eenc  wet  geworden , 

dat  ook  die  geenen  van  hun,  welken  onder  de  Mohammedaanfche  en  En  gel - 

fche  regering  léven ,   en  dus  thans  ongeftraft  rundvleesch  konden  éten ,   zig  daar- 

van nog  geheellijk  onthouden.  De  haas  is  bij  hen  het  onreinfte  dier  (*).  Zij 
kleden  zig  bijna  op  dezelfde  wijze  als  de  Indiaanen,  fchéren  ook  hun  hoofd, 

doch  laten  aan  elkezijde  boven  bet  oor  eenen  boshair  ftaan,  éven  als  dejooden. 

De  Var  fis  ftellcn,  éven  als  alle  befchaafde  Oosterfche  volken,  een  groot 

vertrouwen  op  de  fterrenwichelaarij.  Bij  de  geboorte  van  een  kind ,   bij  brui- 

loften en  andere  gewigtige  gebeurdnisfen ,   neemt  men  altijd  zijne  toevlugt  tot 

deze  wétenfebap ,   en  dit  onderhoud  bij  hen  óok  nog  de  gedagtenis  der  flerren- 

kunde,  waarmede  voor  het  overige  in  deze  landen  niets  te  verdienen  is.  Men 

kan  ligt  denken ,   dat  de  Parfis  het  in  de  fterrenkunde  niet  ver  gebragt  hebben. 

Niettemin  bedienen  zij  zig  evenwel  van  de  beste  tafels,  welken  in.de  Oosterfche 

landen  bekend  zijn:  namelijk  die  van  ulughbeigh,  die  zij  van  hunne  geloofs- 

genooten  uit  Kirman ,   en  dezen  wéderöm  van  de  Mohammedaanen  bekomen  heb- 

ben. Zij  rékenen  hunnen  dag  van  zonneöpgang  tot  zonneöpgang.  Hun  jaar heeft 

(*;  Een  Europeeseb  koopman  heeft  onder  zijne  bedienden  dikwijls  Indiaanen,  Parfis,  Mobatn- 

medaanen  en  Roomscbgezinden.  Doch  zékere  diensten  kan  hij  alleen  van  de  laatften  vorde- 

ren. Bij  voorbeeld,  zijn  Indifcfie  dienaar  draagt  geen  gefpekten  haas  op  tafel,  om  dathet  tégen 

zijnen  godsdienst  is  een  dier  te  doden;  de  Parfi  raakt  dezen  fch'otel  niet'aan,  om  dat  de  haas 

een  onrein  dier  is en  de  Mohammedaan  doet  het  niet,  wijl  de  haas  met  verken svleesch  befpekt 

is.  Alle  deze  lieden  zien  dus  hun  heer  voor  onrein  aan. 
F   3, 
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heeft  12  maanden,  elke  van  30  dagen;  maar  bij  de  laatfie  maand  worden  nog 

5   dagen  gevoegd.  Dus  heeft  hun  jaar  3 65  dagen.  Van  het  fchrikkeljaar  wéten 

zij  niets.  Opdat  egter  hun  nieuwjaarsdag  altoos  in  het  zelfde  jaargetij  zou  val- 

len, veegen  zij  er  alle  120  jaaren,  behalven  de  gemelde  5   dagen,  nog  eene  ge- 

heele  maand  bij,  en  hebben  dienvolgens  in  dat  jaar  13  maanden.  Hunne  tijdreke- 

ning tellen  zij  zédert  de  vlugt  van  jesdejerds,  hunnen  laatftcn  koning,  die 

door  de  Mohammedaanen  uit  zijne  Raaten  verdréven  werd.  Deze  tijdrekening 

begint  in  den  herfst  van 'het  jaar  631  na  de  geboorte  van  christus;  want  de 

november  1764,  was  bij  de  Parfis  te  Bombay  de  lo^e  dag  hunner  tweede 

maand  van  het  jaar  1133.  In  het  jaar  onzes  heeren  1763,  was  de  18 oéto- 

ber,  en  in  1764,  zijnde  een  fchrikkeljaar,  de  17 de  ociober  hun  nieuwjaarsdag. 

Men  heeft  mij  willen  verzekeren ,   dat  de  tijdrekening  der  Parfis  in  Kinnan , 

en  van  die  in  Indiën ,   bijna  eene  geheele  maand  verfchilden.  Hierüit  fchijnt  te 

blijken,  dat  de  Iaatften  zig geheellijk  van  deeerflen  afgefcheiden  hebben.  Het 

onderfcheid  der  tijdrekening  komt  veelligf-  nok  Jwrvan ,   aar  as  rernrche  Parjis 

zig  eerder  van  de  verbéterde  tafelen  van  den  Mohammededaan  ulugh  beigh 

bediend  hebben ,   dan  de  Indifche  Parfis. 

De  naamen  der  12  maanden  van  de  Parfis  zijn  reeds  bekend,  cn  worden  ge- 

noemd: I .)  Forwardin.  2.)  Ardibescht.  3.)  Gorddd.  4.)  Tir.  5.)  Amerdld. 

6.)  Schercwar.  7.)  Mer.  8.)  Awdn.  9.)  Ader.  io.)  Dak,  II.)  Beman. 

12.)  Afendar.  Hoe  de  maand  genoemd  word,  die  zij  alle  120  jaaren  tusfehen- 

voegen ,   daar  heb  ik  niet  naar  vernomen ;   maar  dezelve  word  niet  voor  heiliger 

gehouden  ,   dan  eene  der  anderen. 

De  Parfis  hebben  zékere  feestdagen,  die  zij  Ghumbar  noemen,  op  welken 

zij  de  gedagtenis  der  fchepping  vieren.  Dezelven  duren  altijd  vijf  dagen  agter 

elkander.  Op  het  Ghumbar ,   dat  den  ji^en  der  maand  Ardibescht  begint,  hou- 

den zij  gedagtenis  van  de  fchepping  van  het  firmament;  opdat,  welk  den  nden 

der  maand  Tir  begint,  van  de  fchepping  des  waters;  op  dat  van  den  2Öften  tot 

den  3often  van  Scherewar  van  de  fchepping  der  aarde;  op  dat  van  den  2<5den  tot 

den  30ften  van  de  maand  Mer  van  de  fchepping  der  kruiden  en  andere  gewas- 

fen;  en  op  dat  van  den  i6den  tot  den  2 oden  der  maand  Ddh  van  de  fchepping 

der  dieren.  De  laatfie  5   dagen  van  het  jaar ,   welken  namelijk  ingevoegd  wor- 

C   deu , 
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den ,   vieren  de  Parfis  ter  gedagtenis ,   dat  god  den  mensch  gefchapen  heeft.  Dit 

is  hun  grootfte  feest,  en  word  Gata  Ghumbdr  genoemd. 

I   k   heb  niet  kunnen  merken ,   dat  de  Parfis  op  deze  hunne  Ghumbdrs  openlijk 

veel  gerugts  maken ,   zo  als  bij  voorbeeld  de  Indiaanen  op  hun  kokosnootfeest 

en  het  feest  van  Huilt ,   zo  als  de  Sunniten  op  hunnen  Beirdm ,   de  Schiiten  op  het 

feest  van  hossein,  e.  z.  v.  Zij  vieren  dezelven  met  godsdienftige  verrigtin- 

gen  in  hunne  huizen  en  tempels,  kleden  zig  béter  dan  naar  gewoonte,  en  be- 

zoeken hunne  vrienden.  Ik  vernam ,   of  hunne  waarzeggers  zig  inzonderheid 

op  deze  Ghumbdrs  met  voorzeggingen  bezig  hielden ;   of  zij  hunne  hoogtijden  en 

andere  plegtige  bedrijven  tot  op  zulke  feestdagen  ui  titelden ,   maar  men  ontken- 

de dit.  Deze  lieden  léven,  over  het  algemeen  genomen ,   zeer  vreedzaam  en 

eensgezind ,   oefenen  allerlei  hantéringen ,   en  zijn  zeer  naerltig.  Zij  zijn  bij  de 

Indiaanen  zeer  wél  gezien ,   en  hun  getal  is  in  deze  gewesten  merklijk  toegeno- 

men, terwijl  hunne  geloofsgenooten  onder  het  harde  dwangjuk  der  Mohamme- 
daanen  in  Perfië  zeer  verminderd  zijn,  Hunne  armen  onderfteunen  zij  met  alle 

zorgvuldigheid ,   en  dulden  niet ,   dat  iemand  van  hun  van  vreemde  geloofsbe- 

lijders liefdegiften  ontvange.  En  wanneer  bij  geval  iemand  van  de  hunnen  in 

handen  der  overheid  valt,  fparen  zij  geen  geld,  bijaldien  zij  hem  daardoor  van 

de  openlijke  ftraf  kunnen  vrijkopen.  Maar  onwaerdige  médeléden ,   aan  dewel- 

ken  geen  verbéteren  is ,   verltoten  zij  uit  hunne  gemeente.  Menzeide  ,   dat 

een  Parfi ,   die  in  mijn’  tijd  wégens  fodomiterij  gehangen  werd ,   oorlpronglijk 

niet  van  hunnen  landaard,  maar  door  een’ hunner  kooplieden  als  een  Haaf  ge- 
kogt  was.  Dus  verwerpen  zij  de  vreemde  geloofsbelijders  niet  ten  cenemaale , 

gelijk  dc  Hindu ,   maar  némen  ook  nieuwlingen  aan. 

D   e   Parfis  hebben  eene  bijzondere  wijze  van  hunne  dooden  te  begraven.  Zij 

willen  niet  in  de  aarde  verrotten,  gelijk  de  Jooden,  Christenen  en  Mohamme- 

daanen,  noch  verbrand  worden  gelijk  de  Indiaanen,  maar  zij  laten  hunne  lijken 

in  de  maag  der  roofvogels  vertéren  (*).  Zij  hebben  te  Bombay  eenen  ronden 

toren 

(*)  Te  Konfhntinopel  hoorde  ik,  dat  in  het  zuidelijk  deel  van  Rusland  een  volk  leeft,  het- 

welk zig  verbeeld,  dat  het  zijnen  overléden  vrienden  en  nabeftaanden  geen  grooter  eer  kan  be~ 

wijzen,  dan  door  ze  zelf  ce  vertéren.  Zo  verfchillende  zijn  de  mëningen  der  inenfehen. 
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toren  op  eenen  berg  tamelijk  ver  van  de  ftad.  Deze  toren  is  van  boven  meü 

planken  belegd,  waarop  zij  hunne  lijken  leggen:  en  als  de  roofvogels  het 

vleesch  daarvan  verteerd  hebben ,   verzamelen  zij  de  beenderen  benéden  in  den 

toren,  die  der  mannén  en  vrouwen  in  bijzondere  bewaarplaatzen.  Dit  gebouw  is 

thans  gefloten,  zo  men  zegt,  om  dat  ecnseen  jong  en  fraai  vrouwsperfoon ,   dat 

fchïelijk  gefrorvcn,  en,  naar  de  wijze  der  Oosterlingen,  aanftonds  begraven 

was,  op  dit  berkhof  nog  een  bezoek  van  haaren  minnaar  had  gehad. 

Wijl  ik  gelégenheid  had ,   om  twee  alphabetten  van  deze  P   ar  fis  te  bekomen, 

heb  ik  dezelven  méde  laten  in  koper  brengen.  D.  is  het  alphabet  pelwi ,   waar- 

mede de  boeken  gefchréven  zijn ,   die  bij  hen  voor  heilig  worden  gehouden  ,   en 

E.  het  alphabet  dsjan-chdn ,   waarvan  zij  zig  in  andere  boeken  bedienen.  Hun 

voornaamfte  geestlijke  te  Suratte,  één  van  de  geenen,  welken  de  heer  anque- 

til  dwong,  hem  bij  het  vertalen  van  Zend-avesta  behulpzaam  te  zijn,  heeft  de- 

zelvcn  gefchréven.  Ik  heb  ze  egter  niet  onmiddellijk  van  hem,  maar  door  va- 

der medard  ,   eenen  kapucijn  uit  don  Elzac ,   uic  ü   jcierc  lange  jaaren  een  vriend 

van  hem  was ,   en  twijfel  daarom  niet ,   of  dezelven  zijn  egt  (*).  De  naamen 

der  verfcheiden  letters  heeft  de  heer  medard  naar  de  uitfpraak  van  den  gemel- 

den  geestlijken  gefchréven. 

Op  het  einde  van  het  ccrfle  deel  heeft  de  lézer  gezien,  dat  de  heer  cramer 

en  ik,  in  September  1763  ,   beiden  ziek  te  Bombay  waren  aangekomen.  Hier 

vonden  wij  den  bijftand  van  een’  bekwaam’  geneesheer  per  Engelfchen,  ook  ont- 
brak het  ons  niet  aan  rust  en  gemak,  waaraan  wij  in  Arabië  zulk  een  groot  ge- 

brek gehad  hadden.  Wij  hoopten  dus  onze  terugreis  over  Basra  met  een  fchip 

te  zullen  kunnen  doen ,   dat  in  Januari]  1764  van  Bombay  dervvaard  onder  zeil 

zou  gaan.  Doch  niet  alleen  was  mijne  gezondheid  in  dien  tijd  nog  zeer  zwak , 

maar  de  ziekte  van  den  heer  cramer  was  nog  verergerd :   en  deze  mijn  laatfte 

reisgenoot  moest  eindelijk,  den  10  Februarij,  ook  het  tijdelijke  verlaten.  Nu was 

(*)  De  heer  ah'Quktil  noemt  het  alphabet  Dsjan  •   cMn,  Zend.  Men  vergelijke  deze  alpha- 

betten met  de  affchriften ,   welken  de  gemelde  geleerde  op  de  S   plaat  zijner  vertaling  van  Zend* 

^dvesta ,   7o?b.1I.  p.  424.  in  koper  heeft  laten  brengen.  Hij  heeft  zijne  proeven  uit  oude 

Jaandfchiiften  genomen,  die  van  dezen  al  vrij  wat  verfchillen. 
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was  er  van  ons  talrijk  gezelfchap  niemand  meer  overig  dan  ik  alléén.  Als  ik 

mij  de  terugreis,  welke  mij  was  voorgefchréven ,   over  Bas  ra ,   en  van  hier  te 

land  door  gansch  Turkije,  voorftelde,  kon  ik  op  dezelve  geen  minder  moeilijk- 

heden verwagten ,   dan  wij  op  de  reis  van  Egipte  tot  Bombay  uitgeftaan  hadden  , 

en  dus  bleef  mij  weinig  hoop  over  om  Europa  ooit  wéder  te  zien.  Ondertus- 

fchen  oordeelde  ik  het  thans  inzonderheid  mijn  pligt  te  zijn ,   voor  mijn  behoud 

zorg  te  dragen ;   want  bij  aldien  ik  ten  laatfrcn  ook  geftorven  was ,   zou  het  zeer 

onzéker  zijn  geweest ,   of  mijne  papieren  wel  ooit  naar  Europa  zouden  gekomen 

zijn  (*).  Deze  en  andere  gedagten  déden  mij  befluiten,  eene  gelégenheidafte* 

wagten ,   om  met  een  fchip  der  Engelfche  Oostïndifche  maatfchappij  van  Bombay 

regtdoor  naar  Londen  te  kunnen  gaan.  Daar  midlerwijl  een  groot  Engelsch 

fchip,  kapitein  james  maffat,  gereedlag,  om  naar  Suratte  te  zeilen,  en  al- 

daar waaren  voor  China  te  laden,  befloot  ik,  eerst  daarméde  eene  reis  naar  de- 

ze vermaarde  koopilad  te  doen. 

Wij  zeilden,  den  24^  maart  1764,  des  voormiddags  uit  de  haven  van 

Bombay,  doch  met  zulken  flegten  wind,  dat  wij  eerst  tégen  den  avond  Mahim 

bereikten  (**).  Maar  van  hier  was  onze  reis  voorfpoediger ;   want  den  26ft8n 
des 

(*)  Zo  zijn  de  papieren  van  den  heer  donati  verloren  geraakt.  Zie  I.  deel ,   bl.  4.34.  Een 

vriend  te  Haleb  febreef  mij,  in  1773,  dat  zékere  heer  toretti  door  deze  flad  naarlndiën  was 

gereisd,  om  dezelven  weêr  optezoeken. 

(**)  Mahim  is  eene  kleine  ftad  met  een  kasteel  op  het  noordeind  van  het  eiland,  alwaar  altijd 
een  raad  van  Bombay  zijn  verblijf  heeft.  Hier  ftrekt  zig  eene  groote  zandbank  verre  in  zee,  al- 

waar de  visfers  eene  ménigte  Hokken  van  20  tot  30  voet  lengte  in  den  grond  geflagen  hebben , 

die  men,  voornaamiijk  ten  tijde  der  laagfle  ebbe,  voor  louter  masten  van  kleine  fchépen  zou 
kunnen  aanzien :   en  daarvoor  hadden  de  Portugeefen  ze  ook  nog  onlangs  aangezien ,   en  er  wel 
dapper  op  gevuurd.  Deze  natie  heeft  nog  (leeds  oorlog  met  alle  de  Indiaanen,  zo  dat  haare  on- 

derdaanen  zig  fchier  nooit  op  zee  durven  wagen ,   ten  zij  onder  bedekking  van  een  oorlogfchip. 

In  den  tijd,  dat  ik  te  Bombay  was,  kwamen  een  paar  fregatten  van  Goa  met  eene  ménigte  kleine 
vaartuigen,  die,  onder  dcrzelver  bedekking,  op  de  kust  handeldréven,  en  naar  Diu  wilden 

gaan.  In  den  nagt  na  hun  vertrek  hoorden  wij  (lerk  febieten,  en  geloofden,  dat  de  Portugeefen 

mogeliik  Maratten  ontmoet  hadden.  Maar  den, volgenden  dag  bleek,  dat  zij  deze  visfersflok- 

ken  voor  eene  vloot  der  Maratten  hadden  aangezien.  Zij  hadden  een  visfersboot  genoodzaakt, 

aan  boord  te  komen,  en ,   wijl  zij  deze  arme  lieden  voor  heidenen  en  onderdaanen  hunner  vijan. 

II.  DEEL.  G   de« 
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des  morgens  wierpen  wij  reeds  het  anker  op  dereedevan  Suratte,  op  21°  pools-' 

hoogte.  De  ftad  is  omtrent  drie  duitfche  mijlen  van  hier  gelegen;  en  wind  en 

ftroom  ons  tégen  zijnde ,   ging  ik  met  den  fcheepsbevelhebber  en  andere  Engel- 

fchen  naar  Domus ,   om  van  hier  te  land  naar  Suratte  te  reizen. 

Domus  is  een  klein  dorp,  en  alleen  merkwaardig,  wijl  hier  altoos  onder- 

officiers der  Europeërs  liggen  ,   welken  den  kooplieden ,   die  in  de  ftad  wonen , 

van  alle  de  aankomende  fchépen  aanftonds  kennis  moeten  géven.  Men  vind 

hier  ook  een’  ongemeen  grooten  boom ,   die  den  zeevarenden  ten  téken  dient. 
Deze  boom  heeft  die  bijzondere  hoedanigheid  ,   dat  van  zijne  takken  dunne  vé- 

zels neêrwaard  groeijen ,   welken ,   zodra  zij  de  aarde  bereiken ,   wortels  fchieten, 

en  vervolgens  den  boom  méde  onderfchragen.  Hij  is  in  Indiën  niet  zeldzaam , 

en  daarom  van  alle ,   niet  alleen  laatere ,   maar  ook  reeds  van  vroege  reizigers  be- 

fchréven.  Het  is  ook  een  der  boomen,  die  bij  de  Indiaanen  in  groote  eere  ge- 

houden worden ;   denklijk ,   wijl  hij  fchier  onftp’-nijk =>  v'rnnt  ?   hoe  ouder  hij 

word,  des  te  meer  breid  hij  zig  uit,  en  des  temeer  Hammen  krijgt  hij,  die  der 

kroone  nog  fteeds  voedzel  géven ,   en  wanneer  zelfs  de  hoofdftam  reeds  lang 

vergaan  is. 

Van  Domus  réden  wij  Europeërs  meteene  boeren  hakkri ,   dat  is  eene  flegte 

kar  met  twee  raden,  die  door  osfen  getrokken  word,  naar  Suratte.  Nooit  heb 

ik  in  eene  karavane  van  eenige  honderd  kameelen,  paerden  en  muilezels  zo  veel 

overlast  van  het  ftof  gehad,  als  op  dezen  weg,  daar  wij  fteeds  in  eene  dikke 

wolk  van  ftof  réden  ,   dat  door  twee  osfen  en  de  kar  veroorzaakt  werd;  en,  wijl 

men  geen  den  minften  wind  befpeurde,  ons  overal  bijbleef.  Doch  op  reis  moet 

men  zig  naar  tijd  en  omftandigheden  voegen. 

D   e   ftad  Suratte  ligt  in  eene  vlakke  en  zeer  vrugtbaare  landftreeke  aan  eenen 

grooten  vloed,  Tappi  genoemd,  waarvan  men  op  plaat  XIV.  eene  kleine  kaart 

vind.  Zij  heeft  de  gedaante  van  eene  halve  maan.  Aan  de  zijde  naar  de  rivier 

is 

den  hielden,  onder  hen  gcfchoten  ,   en  cenigen  zwaar  gewond.  Toen  egter  bleek,  dat  deze  vis* 

fers  van  Mahim,  en  dus  onderdaanen  der  Engelfchen  waren,  noodzaakte  de  heer  crommelin, 

gouverneur  te  Bombay,  den  Portugeefclien  konful  alhier,  die  lieden  nier  alleen  te  laten  genézeu,, 

maai  pok  hunne  pijn  wél  te  btiaLsn. 
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is  zij  met  éénen  muur ,   doch  aan  de  landzijde  met  eenen  dubbelen  muur  omgé- 

ven ,   en  heeft  dus  eene  binnen  -   en  eene  buiten  -   Rad.  De  ganfche  grootte 

bedraagt  omtrent  2\  uur  gaans  in  den  omtrek  (*),  Maar  van  de  plaats  tusfchen 

de  beide  muuren,  of  van  de  buiten -Rad,  is  nauwlijks  het  vierde  gedeelte  be- 

woond ;   beflaande  het  overige  enkel  uit  tuinen.  Het  kafleel  ligt  aan  den  rivier- 

kant in  de  Rad,  en  is  met  eene  gragt  omringd,  in  welke  men,  in  den régentijd , 

water  vind.  In  den  muur  naar  den  waterkant  zijn  vijf  deuren  en  poorten ,   in 

den  binnenRen  Radsmuur ,   aan  de  landzijde ,   zijn  er  zes ,   en  in  den  buitenRen 

twaalf  (**).  Wijl  de  Rad  zo  veele  jaaren  onder  de  Mohammedaanen  geRaan 

heeft,  vind  men  hier  veele  moskeen ;   zij  zijnegter,  in  vergelijking  met  de  j.  urk- 

fchen ,   niet  pragtig ,   en  weinigen  hebben  minareën ,   in  plaats ,   dat  de  grootc 

Turkfche  moskeen  niet  zelden  met  twee,  en,  zomtijds,  met  vier  torens  pron- 

ken. De  groote  huizen  hebben  hier ,   éven  als  in  Arabië  en  Egipte,  platte  da- 

ken, en  elk  derzelven  heeft  ook  gemeenlijk  van  binnen  eene  vierkante  plaats. 

Doch  de  meeste  overige  huizen  hebben  een  fchuin  dak.  In  deze  Rad  vind  men 

meer  vrije  plaatzen,  en  de  Rraatenzijn  breeder,  dan  te.Kahira.  Ondertusfchen 

zijn  zij  hier  zo  min  als  in  andere  Oosterfche  Réden  geplaveid,  het  welk  in  het 

heete  jaargetij  wégens  het  menigvuldig  flof  zeer  lastig  is.  Op  alle  voornaame 

flraaten  zijn  poorten ,   die  des  nagts ,   en  voornaamlijk  bij  eenige  onlusten ,   wel- 

ken hier  al  zo  ménigvuldig  zijn  als  in  Egiptens  hoofdflad ,   gefloten  worden. 

Surat- 

(*)  Volgens  bet  berigt  van  robfrt  covertf.  ,   was  Snratte,  reeds  in  1609,  eene  groote 

koopftad.  Collection  ofvoyages  and  Travcls ,   Compiled  from  the  library  of  the  Earl  of  Oxford,  Tom, 

II.  p.  250.  Eerst  in  1666  begon  men  den  binnenften  en  toen  eenigften  ftadsmuur  van  gebakken 

fteen  optetrekken,  welke,  te  voren  ,   flegts  van  aarde  was  geweest.  Reize  van  thevenot.  bl. 

S72.  Maar  de  houw  ging  zo  langzaam  voord,  dat  dezelve  in  1674  nog  niet  geheel  voltooid 

was.  Fryers  /I cc  out  of  East  India  and  Perjia,  p.  99 •   De  buitenfle  ftadsmuur  is  eerst  in  bet  be- 

gin dezer  eeuw  gebouwd  geworden.  Ha  milt  ons  account  of  the  East  Indies,  Vol,  I,  p.  149. 

(**)  De  poorten  aan  den  waterkant  héten:  Pasfay  Bagd,  Tfchappatni  Bagel ,   Rads  ja  Bagel,  Mir- 

baarf-a  Bagd,  en  Saiid  Sadulla  Bagel.  De  zes  in  den  binnenften  ftadsmuur:  Borju  Bagel,  Saiii 

poera  Bagel,  Brmport  Bagel,  Nusfari  Bagel,  Maf ura  Bagel,  en  Naanpura  Bagel.  De  twaalf  in 

den  bultenften  ftadsmuur :   Borju  Derwaji ,   Kartarkhan  Derwaji,  Lal  Derwaji,  Dehli  Derwaji,  Sa- 

ra Derwaji ,   Salawet  pura  Derwaji,  Man  Derwaji,  Nusfari  Derwaji,  J af er  Ali  Derwaji ,   Mafura 

Derwaji,  Alt  uw  a   Derwaji,  en  Tottik  Derwaji. 
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Suratte  is  de  voornaamfte  haven  in  het  ganfchc  rijk  van  den  mogo],  en 

daarom  is  de  handel  dezer  ftad  zeer  groot.  De  kooplieden  alhier  zenden  fché- 

pen  naar  den  Perfifchen  en  Arabilchen  zeeboezem,  naar  de  kusten  van  Afrika , 

Malabar  en  Kormandel,  zelfs  tot  naar  China;  en  de  ménigvuldige  kostbaare 

fabriekvvaaren ,   die  in  de  verfcheiden  landfchappen  en  Réden  van  het  rijk  des 

mogols  gemaakt  worden ,   krijgen  zij  met  groote  karavanen  over  land.  De  in- 

woners alhier  zijn  in  de  icheepsbouwkunst  zéker  maar  navolgers  der  Europeërs , 

doch  hunne  fchépen  zijn  goed.  De  voornaamRe  bouwRoffen  daartoe  vinden  zij 

meestendeels  in  Indiën  zelve,  en  voor  eencn  billijken  prijs.  Het  hout ,   daarvan 

zij  zig  tot  hunne  fchépen  bedienen ,   is  zo  hard ,   dat  het  van  de  wormen  geen  ge- 

vaar heeft.  Om  die  réden  is  het  niets  zeldzaams  hier  fchépen  te  vinden ,   die 

80  tot  90  jaaren  oud  zijn ,   en  in  dit  opzigt  zijn  zij  dan  ook  béter  dan  de  on- 

zen (*).  De  lévensmiddelen  zijn  in  deze  Rad  zeer  goedkoop ,   de  lugt  is  er  ge- 

zond, 

(*)  Het  hout,  dat  de  Indiaanen  voornaamlijk  voor  hunne  fchépen  gebruiken  ,   noemen  zij  tak. 

Het  beste  tak  komt  van  Gundewie ,   Calecut  en  Basfain.  Een  Duit fcher,  die,  in  mijn’ tijd,  inge- 
nieur te  Bombay  was,  heeft  mij  het  volgend  berigt  van  andere  houtfoorten  gegéven,  die  in  deze 

landen  gebruikt  worden. 

ZisJ'ow  word  voornaamlijk  tot  huisraad  gebruikt.  De  Engelfchen  noemen  het  blak  wood,  en  krij- 

gen het  grootile  van  Calecut. 
JBiUe  is  een  ligt  hout,  en  word  veel  tot  karren  gebézigd.  Wanneer  in  zulk  eene  karre  maar  ee- 

■   nen  nagt  lang  water  ftaat,  zo  word  het  groen.  Een  ftuk  van  dit  hout  zou  een'  geheelen  vijver 
kunnen  bederven. 

Toerhout  is  zeer  zwaar  en  bruin  van  kleur.  Dit  word  alleen  van  dc  draaijers  gebruikt. 

Hét.  Dit  bout  word  30  tot  40  voet  lang,  maar  niet  dik.  Het  word  meest  tot  visfersftokksn  • 

gebruikt. 
Asfana  is  een  geel  hout ,   waarvan  de  draaijers  zig  bedienen. 

Hammen  word  tot  hdkkrts  gebruikt. 

Bendi  word  insgelijks  tot  hakkris gebruikt,  en  wast  op  deze  kust  ménigvuldig. 

Siwen  is  een  ligt  hout.  Dit  gebruikt  men  tot  koetzen ,   paianquins  en  tot  fnaarfpeeltuigen. 

Tattar,  een  dun  en  liegt  bout,  waarvan  de  Indiaanen  geen  ander  gebruik  wéten  temaken ,   dan  tot  , 

wanden,  die  zij  van  ieemaarde  willen  maken. 

De  koktsnootenbom  word  ook  tot  bet  bouwen  gebruikt,  doch  dit  hout  moet  altijd  droog  liggen, 

anders  is  het  van  geen  duur.  (Dit  is  een  zeer  nuttige  boom.  Hij  lévert  een’  aangenaamen 

drank ;   het  vleesch  in  den  noot  gebruikt  men  tot  het  éten  ,   voornaamlijk  tot  de  karri,  een  é- 

T. 

ren; 
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zond,  elk  heeft  er  vrijheid  van  gewéten;  en  wijl  men  in  deze  gewesten  nog  geen 

gilden  kent,  heeft  ook  een  ieder  vrijheid,  zijn  brood  op  eene  eerlijke  wijze,  zo 

goed  hij  kan ,   te  verdienen.  Daarenboven  is  de  arme  Indiaan  reeds  in  eene  fleg- 

te  hut  vergenoegd  ,   hij  heeft  weinig  of  in  het  geheel  geen  kléding  nodig,  drinkt 

niets  anders  dan  water,  en  eet  fchier  niets  anders  dan  brood  van  kleine  tnais 

(arab.  durra)  en  boter ,   en  daarbij  is  hij  zeer  arbeidzaam.  Het  is  dcrhalvcn  geen 

wonder,  wanneer  zulk  eene  koop  ftad  als  Suratte,  waar  de  nacrftige  altoos  werk, 

en  waar  de  koopman  altoos  'waaren  kan  vinden,  zeer  volkrijk  is.  Ondertus- 
fchen  is  het  getal  haarer  inwoners  nogthans  zo  groot  niet ,   als  men  gemeenlijk 

meent.  Aanzienlijke  Europeërs  zelfs ,   die  hier  vcele  jaaren  gewoond  hebben , 

fpréken  doorgaans  van  een  mUlïöen ,   als  men  hier  haar  de  bevolking  vraagt. 

Maar ,   indien  alle  de  inwoners  eens  geteld  wierden ,   vrees  ik ,   dat  men  nauw- 
lijks  het  derde  deel  zou  vinden :   en  dit  is  zelfs  voor  eene  ftad  reeds  zeer  veel. 

De  poolshoogte  van  Suratte  is,  volgens  mijne  waarnemingen,  210.  12'  De 

hitte  is  hier  in  de  maand  maartzo  groot,  dat  de  thermometer  van  fahreniieit  in 

de  koclfte  dagen,  gedurende  mijn  verblijf  in  deze  ftad,  reeds  tot  920 ,   en  den 

2   9   ft  en  maart,  bij  eenen  noordenwind,  tot  98  graaden  rees.  Daarëntégen  klom 

dezelve  op  het  einde  van  maij  te  Bombay,  welke  ftad  20.  16'.  zuidlijker  en  op 
een  eiland  ligt ,   maar  tot  93  graaden ,   gelijk  in  het  eerfte  deel ,   bladz.  473  aan- 

gemerkt is. 

I   k   heb  hier  de  eb  en  vloed  zelf  niet  kunnen  waarnémen.  Doch  ,   volgens 
geloofwaardige  berigten,  is  ten  tijde  des  fpringvlocds ,   namelijk  bij  de  nieuwe  en 

volle 

ven  zo  bemind  geregt  bij  de  Indiaanen  als  de  pilau  bij  de  Turken  en  Arabiërs  ;   van  de  fcbaal 

maakt  men  eene  goede  zwarte  verw,  waarmede  men  de  huizen  beft r ijkt;  van  de  vézels  buiten 
om  den  noot  en  onder  den  bast  van  den  boom  maakt  men  touwen;  met  de  bladeren  van  den 

boom  dekt  men  de  huizen,  men  maakt  er  korven  en  veele  andere  nuttige zaaken  van-). 
Dt  arakboom  groeit  op  dezelfde  wijze  als  de  kokosboom,  maar  niet  zo  dik.  Dezen  plant  mere 

voornaamlijk  om  zijnen  noot,  dien  de  Indiaanen,  gelijk  men  weet,  gaern  kauwen. 

Jak.  Deze  geeft  een  geelhout,  dat  tot  huisraad  word  gebruikt.  De  vrugt  van  dezen  boom  ia 

goed  om  te  éten. 

Tamarinden  hout  word  inzonderheid  tot  fchroeven  gebruikt.. 

$mbe.  is  een-  bekend  riet. 

G   3 
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volle  maan,  op  de  reede  om  2   uuren,  en  bij  de  Rad  om  4   uuren  het  hoogde 

water.  Het  onderfcheid  tusfehen  het  hoogfte  en  laagfle  water  is  op  de  reede 

18,  en  bii  de  Rad  14  voet.  De  vloed  duurt  aan  de  Rad  gemeenlijk  maar  drie 

uuren,  en  dienvolgens  de  ebbe  négen  uuren.  Hier  is  het  vloedwater  ook  8 

maanden  zoet;  doch  in  de  overige  vier  maanden  een  weinig  brak.  Men  meent 

insgelijks  opgemerkt  te  hebben ,   dat  de  vloed  in  de  maanden  november ,   decem- 

ber, januarij  enfebruarij,  in  welken  noordc  winden  beerfchen ,   bij  dag  omtrent 

vijf  voet  hooger  dan  des  nagts,  en  bij  de  zuidwestlijke  winden ,   in  de  andere 

maanden  des  jaars ,   des  nagts  bij  de  6   voet  hooger  rijst  dan  bij  dag.  In  den  zee- 

boezem van  Cambay  Rijgt  de  vloed  nog  veel  hooger ,   dan  in  de  Rreek  van  Surat- 

te. Een  koopman,  die  zig  eenige  jaaren  te  Cambay  had  opgehouden,  verze- 

kerde, dat  het  ten  tijde  der  nieuwe  en  volle  maan,  voornaamlijk  omtrent  de 

dag  -   en  nagt-  éveningen,  fchijnt,  als  of  aan  de  andere  zijde  van  den  zeeboezem 
eene  groote  ménigte  fchépen  was,  waarvan  zommieen  dd?on,  anderen  génen 

weg  zeilden.  De  oorzaak  daarvan  is  waarfchijnlijk  niets  anders  dan  de  vloed, 

welke  met  een  groot  geweld  in  dezen  zeeboezem  indringt. 

De  Taf  pi  is  zo  vol  zandbanken,  dat  men  zomtijds  in  verfcheiden  jaaren  niet 

dan  met  moeite  de  nieuwe  fchépen ,   welken  te  Suratte  gebouwd  worden ,   ledig 

den  Rroom  af  kan  voeren.  Doch  hij  loopt  zomwijlen  in  den  régentijd  ook  zo 

Rerk  over,  dat  het  water,  welk  uit  het  land  komt,  bij  de  Rad  eensklaps  tot  op 
28  voet  Rijgt,  en  dan  worden  de  zandbanken  gemeenlijk  zo  weggefpoeld,  dat 
tamelijk  groote  geladen  fchépen  tot  aan  de  Rad  kunnen  naderen.  Indien  de  re- 

géring  bedagt  was ,   om  dezen  vloed  door  dijken  binnen  zijne  grenspaalen  te 
houden ,   zou  men  hier  niet  alleen  veel  fchoon  bouwland  winnen ,   dat  nu  door 

zulke  overvloeijingen  overflroomd  word,  maar  de  Aroom  zou  daardoor  ook  bé- 

ter van  zandbanken  gezuiverd  worden ,   en  dus  bekwaam  voor  de  fcheepvaart 

wézen.  Doch  zo  ver  flrekt  zig  de  voorzorg  der  Mohamedaanfcheregéring  voor 
haare  onderdaanen  niet. 

Suratte  heeft  reeds  zédert  veele  jaaren  tot  het  rijk  van  den  mogol  behoord , 

en  word  nog  tégenwoordig  daar  onder  gerékend.  Doch  zédert  dat  nader  schah 

Dehli  heeft  geplonderd ,   hebben  de  landvoogden  van  verfcheiden  afgelégen  groo- 

te provinciën  zig  weinig  aan  den  grooten  mogol  geRoord ,   en  Suratte  is  hem 

ook  flegts  in  naam  onderworpen  gebléven.  De  Nababs ,   of  Aècvoogden ,   dezer 

Rad 
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ftad  hebben  zig  eerst  door  list  of  geweld  van  de  regering  meester  gemaakt ,   en 

zig  naderhand  door  den  mogol  daarin  laten  bevestigen;  even  als  de laatfle  Pafchas 

te  Bagdad  zig  zelven  benoemd,  en  vervolgens  hunne  bezolding  van  den  ful- 

tan  als  afgeperst  hebben.  De  mogol  had  te  Suratte  altijd  twee  nababs ,   van  de* 

welken  elk  een  klein  léger  op  de  been  hield ,   en  die  beiden  van  elkander  geheel 

onafhanglijk  waren.  De  eene  regeerde  in  de  ftad,  en  de  andere  in  het  kafteel. 

Dc  laatfte  was  tévens  admiraal,  en  had  groote  inkomften  van  zékere  landftrce- 

ken ,   om  niet  alleen  de  nodige  krijgsbenden  en  matroofen  te  betalen ,   maar  ook 

om  altijd  eene  kleine  vloot  tégen  de  zeerovers  op  deze  kust  in  goeden  Haat  ti 

hebben.  Het  hof  te  Dehli  zogt  onder  deze  beide  ftédehouders  Reeds  onenig- 

heid te  voeden  ,   en  daardoor  bléven  beiden  onderwerplijk.  MaarTEKBEGtasaN, 

die  nabab  van  de  ftad  was,  wist  het  bij  de  zwakke  regéring  te  Dehli  daar  heen  te 

wenden,  dat  zijn  broeder  nabab  van  het  kasteel  werd.  Deze  twee  verenigden 

zig ,   om  Suratte  met  deszelfs  gebied  a!s  hunnen  gemeenen  eigendom  te  befchou- 

wen;  zij  vergaderden  voor  zig  groote  fchatten,  en  begonnen  de  bevélen  van  den 

mogol  bijna  in  het  geheel  niet  te  agten. 

In  hetjaar  1746,  ftierf  tek  beg  rhAn  en  verdeelde  zijnen  grooten  rijkdom  , 

dien  hij  door  zijne  veeljaarige  regéring  over  de  ftad  verkregen  had,  onder  zij- 

ne nabeftaanden  en  bedienden.  Hierdoor  werder  zommigen  zo  magtig,  dat  zij 

zelven  lust  tot  de  regéring  krégen,  of  ten  minsten  den  eenen  of  den  anderen 

van  de  nabeftaanden  huns  overléden  heeren  onderfteunden.  Zijn  broeder,  de 

nabab  van  het  kasteel,  ftierf  kort  daarop,  in  hetjaar  1747,  en  liet  eene  onge- 

meen rijke  en  heerschzugtige  weduwe  na.  Deze  wilde  haaren  fchoonzoon  niet 

alleen  als  nabab  van  het  kasteel,  maar  ook  tévens  als  nabab  van  de  ftad  aange- 

merkt hebben.  Dit  gaf  aanleiding  tot  burgerlijke  beroerten,  waaraan  alle  de 

groote  heeren  in  deze  ftad  deel  namen  ,   doordien  elk,  naar  zijn  vermogen,  een 

klein  of  een  groot  getal  lieden  te  zamen  bragt,  en  de  regéring  of  voor  zig  zel- 

ven ,   of  voor  eenen  zijner  vrienden  poogde  magtig  te  worden..  De  kleine 

dwinglanden  tastten  elkander  in  hunne  huizen  aan,  en  verklaarden  nu  dézen, 

dan  génen  als  nabab  van  de  ftad  of  van  het  kasteel.  Midlerwijl  zond  de  mogol 

noch  nieuwe  ftédehouders  ,   noch  krijgsbenden ,   om  dézen  of  génen ,   die  zig  zel- 

ven als  nabab  opgeworpen  had ,   in  de  regéringe  te  bevestigen :   en  fchoon  de 

Gene  of  de  andere  ook  middel  gevonden  had  om.  eene  firma  of  de  aanftelling 

voor- 
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voor  zig  bij  het  hof  te  verkrijgen ,   lieten  de  anderen  zig  daardoor  niet  afhou* 

den ,   om  hem  uit  zijnen  post  te  verdrijven ,   ais  zij  ’er  de  magt  toe  hadden. 
Onder  de  Europefche  landaarden ,   die  te  Suratte  handel  dreven ,   waren  de 

Hollanders  en  de  Engclfchen  de  magtigften.  Beiden  hadden  hier  reeds  te  voren 

krijgsvolk  en  gefchnt,  om  het  hunne  bij  een  onvoorzien  oproer  te  verdédigen. 

In  den  langdurigen  burgerkrijg  lieten  zij  nog  meer  volk ,   wapenen  en  andere 

krijgsbehoeften  komen.  Zij  verfchanften  zig  in  hunne  huizen  en  tuinen ,   éven 

als  de  grooten  des  lands.  De  laatftcn  agtten  het  der  moeite  waerd ,   de  vriend- 

fchap  van  zulke  kooplieden  te  zoeken  :   en  dewijl  zij  niet  alleen  wél  betaalden ,   maar 

ook  daarenboven  veele  vrijheden  beloofden ,   indien  men  hun  behulpzaam  wilde 

wezen ,   om  de  regéringin  handen  te  krijgen,  lieten  de  Europeè'rs  zig  niet  lang 
bidden,  om  hen  rijklijk  van  krijgsbehoeften  te  voorzien,  zelfs  om  aan  den  twist 

deel  te  némen.  Elke  der  beide  gemelde  natiën  wilde  nu,  dat  die  geen  voor 

nabab  zou  verklaard  worden ,   die  hun  de  meeste  voordeelen  beloofde.  Mis- 

fchien  was  in  het  vergelijk  ouk  nog  begrepen ,   dat  hij  der  andere  niet  zo  veel 

vrijheid  in  den  koophandel  zou  vergunnen. 

Eenigen  van  de  kleine  despoten ,   die  zig  als  nababs  opwierpen ,   riepen  zelfs 

de  Maratten  tc  hulp.  Dezen  trokken  daar  het  grootfte  voordeel  van.  Want , 

fchoon  de  geen ,   die  zijne  toevlugt  tot  hen  genomen  had ,   door  een’  anderen 
verdréven  werd,  eischten  zij  van  deszelfs  navolger  het  geen  hun  beloofd  was; 

en,  wilde  hij  geen  oorlog  met  hun  hebben,  dan  moest  hij  betalen.  Zédertdien 

tijd  hebben  de  Maratten  het  derde  deel  van  den  geheelen  tol  te  Suratte  getrok- 

ken, daar  zij  te  voren  maar  een  vierde  gedeelte  geheven  hebben.  Daar  is  zelfs 

altoos  een  van  hunne  bedienden  op  het  tolhuis,  die  van  al  de  inkomende  gelden 

tégenboek  houd. 

Bij  alle  deze  inwendige  onlusten  bloeide  de  koophandel  en  hantering.  Wan- 

neer de  kleine  dwinglanden  elkander  in  de  Rad  aanvielen,  floten  de  andere  in- 

woners de  ftraaten ,   welken  niet  op  hunnen  weg  waren ,   éven  als  de  inwoners 

te  Kahira  gedurende  de  onenigheden  der  Bey’s,  en  dan  ging  elk  weer  aan  zijn 

werk.  De  burger  werd  daar  bij  niet  geplonderd:  en  wanneer  zulks  zomtijds  ge- 

beurde ,   of  zijn  huis  bij  zulk  eene  gelegenheid  een  roof  der  vlamme  werd,  kreeg 

hij  gemeenlijk  eene  fchavergoedmg. 

Eind  lijk  werd  de  nabab,  dien  de  Engelfchen  de  hand  boden,  uit  Suratte 

ver- 
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verdréven.  Doch  hij  kwam,  in  het  jaar  1758 ,   weer  terug,  en  zijne  fchoon- 

moeder,  de  voorgemelde  weduwe,  bragt  het  door  haar  geld,  dat  zij  bij  deze 

gelégenheid  niet  fpaarde ,   zo  ver,  dat  de  toenmalige  nabab  hem  de  regéring  der 

ftad  weer  moest  ovcrlaten.  Nu  waren  de  Engelfchen  met  ernst  bedagt,  zigzel- 
ven  meesters  van  het  k afteel  te  maken.  De  regéring  te  Bombay  zond  te  dien 

einde,  in  het  begin  van  het  jaar  1759,  den  heer  spencer,  eenen  hunner  raa- 

den,  en  een’  man,  die  van  allen,  zo  wel  tpdiaanen  als  Europeërs,  zeer  be- 
mind was ,   met  eene  aanzienlijke  magt  naar  Suratte.  Er  verliep  veel  tijd,  eer 

zij  hunne  fchépen,  wégens  de  ménigvuldige  zandbanken  in  den  vloed  Tappi, 

tot  aan  de  ftad  konden  brengen.  Eindlijk  werd  alles  ontfcheept.  Men  verzé- 

kerde  den  nabab  der  ftad ,   dat  hij  gerust  in  zijnen  post  zou  blijven ,   indien  bij 
de  ftadspoort  voor  de  Engelfchen  wilde  openen ,   en  hen  bij  het  innémen  van 
het  kafteel  niet  hinderde.  Hij  gaf  zijne  toeftemming  daartoe,  en  dus  werd  het 
kafteel  binnen  weinig  dagen  veroverd,  zonder  dat  het  veel  bloed  kostte. 
De  Engelfchen  zouden  ondertusfehen  niet  veel  gewonnen  hebben ,   indien  zij 

het  kafteel  en  de  daartoe  behorende  bezetting  van  de  winst,  die  zij  van  hunnen 

handel  te  Suratte  hebben ,   hadden  moeten  onderhouden.  Al  hadden  zij  zig  op 
de  vriendfehap  van  den  nabab  kunnen  verlaten  ,   zo  vonden  zij  onder  de  voor. 

naame  lieden  dezer  ftad  nog  verfcheiden  magtige  tégenftanders ,   die  het  juk  van 

een  Europefchen  landaard  niet  geduldig  wilden  dragen.  De  kooplieden  be- 
gonnen nu  ook  te  vrézen,  dat  hun  handel  voortaan  door  de  vijanden  van  En- 

geland, en  in  dezen  tijd  voornaamlijk  door  de  Franfchen ,   geftoord  mogt  wor- 
den. Dus  had  de  heer  spencer  na  de  verovering  van  het  kafteel  nog  veele  zaa- 

ken  in  orde  te  brengen.  Doch  door  zijn  verftand  en  zijne  vriendlijkheid  kwam 
hij  alle  zwarigheden  te  boven.  Hij  verzekerde  de  inwoners,  dat  zij  niet  alsEn- 

gelfche  onderdaanen  zouden  aangemerkt  worden,  en  dat  de  Engelfchen  het  kas- 
teel niet  voor  zigzehen,  maai  voor  den  mogol  veroverd  hadden  5   ten  bewijze 

liet  hij  de  vlag  van  den  mogol  weer  van  het  kasteel  waijen.  Hij  bragt  degroote 
kooplieden  alhier  onder  het  oog,  dat  de  heeren,  die  zig  in  de  laatfte  jaaren  de 
regéring  over  hen  aangematigd  hadden,  de  inkomften,  welken  tot  onderhou- 

ding eener  vloot,  en  tot  befcherming  van  den  handel  waren  beftemd  geweest, 
tot  hun  eigen  bijzonder  voordeel  hefteed  hadden,  en  dat  de  kust  om  die  réden 

vol  zeerovers  was  geworden.  Daarëntégen  .beloofde  hij ,   dat  de  Engelfchen 
11  wel.  H   hun- 
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hunnen  handel  zouden  befchermen ,   indien  de  mogol  hun  de  inkomften  wilde  toc- 

ftaan,  die  de  vorige  nababs  in  het  kafteel  tot  het  onderhouden  der  vloot,  der 

vesting  en  bezetting  gehad  hadden.  Hiermede  waren  de  kooplieden  te  vréden. 

Zij  twijfelden  niet,  of  de  Engelfchen,  als  kooplieden,  zouden  zig  er  meer  aan 

laten  gelegen  zijn,  de  zeerovers  uitteroeijen ,   dan  hunne  vorige  dwinglanden, 

die  al  het  geld ,   dat  zij  maar  konden  opbrengen ,   tot  landbenden  bcfteedden , 

om  zig  tégen  huns  gelijken  te  vervvéren. 

D   e   regéring  te  Bombay  zond  daarop  een  breedvoerig  berigt  van  hetgeen 

zij  gedaan  had  naar  Dehli.  Zij  toonde  daarin  ,   dat  Suratte  gedurende  de  inwen- 

dige onlusten  inzonderheid  veel  geléden  had,  wijl  de  despoten ,   die  zig  hier  van 

tijd  tot  tijd  hadden  opgeworpen ,   de  vloot  ten  eencmaale  verzuimd  en  daardoor 

de  fchépen  dezer  ftad  den  zeeroveren  prijs  gegéven  hadden ,   en  dat  de  inwo- 

ners van  Suratte  de  Engelfchen  aan  geweest  waren ,   om  hen  in  hunne  befcher- 

ming  te  némen.  Dit  werd  door  verfcheiden  aanzienlijken  en  kooplieden  onder- 

tekend. De  Engelfchen  vcrzogten  cieriiaiven ,   dat  de  mogol  den  direóteur  van 

hunnen  handel,  die  altijd  te  Suratte  zijn  verblijf  hield,  tot  nabab  van  het  kas- 

teel, en  zee  voogd  der  vloot  alhier  wilde  benoemen;  waarbij  het  van  zelven 

fprak ,   dat  zij  ook  de  inkomsten ,   daar  aan  verknogt ,   begeerden.  Daar  de  mo- 

gol niet  eens  in  Haat  was  geweest,  de  kleine  wcêrfpanlingcn  in  deze  ftad  in 

toom  tc  houden,  kon  hij  nog  veel  minder  hoop  hebben ,   om  de  Engelfchen  uit 

een  kafteel  te  verdrijven ,   dat  hem  zo  verre  afgelégen ,   en  zo  nabij  cene  der 

voornaamfte  vastigheden  van  de  Engelfchen  was;  hij  willigde  hen  derhalven  al- 

les in ,   wat  zij  begeerden. 

D   e   Engelfchen  bekleden  dus  zédert  dien  tijd  de  plaats  eens  nababs  van  het 

kasteel  te  Suratte,  en  ccns  zeevoogds  onder  dc  hoogheid  des  mogols.  Behalven 

het  derde  gedeelte  van  den  tol,  hebben  zij  ook  nog  andere  groote  fomrcen,  v/aar 

van  zij  niet  alleen  het  kasteel  met  de  behoorlijke  bezetting ,   maar  ook  verfchei- 

den kleine  ooiiogfehépen  kunnen  onderhouden,  die  hunnen  handel  zeer  bevor- 

deren. Het  zou  voor  hun  van  te  veel  uitgebreidheid  en  te  moeilijk  zijn ,   indien 

zij  de  burgerlijke  regéring  op  zig  wilden  némen.  Zij  laten  deze  eer  aan  eenen 

anderen  nabab  ,   die  alleen  in  naam  onder  den  mogol  ftaat ,   en  ook  zijne  eigen 

krijgsbenden  heeft.  Maar  het  ftaat  in  de  magt  der  Engelfchen,  hem  afcezet- 

ten ,   en  een’  anderen  in  zijne  plaats  te  ftellen ,   en  om  die  réden  moet  hij  zig  al- 
toos 
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toos  naar  hunnen  wil  fchikken.  Zij  liaan  hem  zulke  groote  inkomllen  toe ,   dat 

hij ,   naar  de  Oosterfche  wijze ,   een’  grooten  Haan  kan  voeren ;   maar  ook  niet 

meer,  op  dat  hij  hen  niet  te  rijk  en  te  magtig  worde.  Zij  handhaven  alle  de 

regten  des  vorigen  nababs  zo  ftrikt,  dat  zelfs  bij  omgangen  op  groote  feestda- 

gen ,   wanneer  de  Sunniten  hunnen  godsdienst  op  eenc  zékere  plaats  buiten  de 

ftad^pleglig  houden,  altoos  een  Engelsman  méde  rijd.  Ik  zal  hierna  een  voor. 

beeld  daarvan  bijbrengen. 

De  rijke  kooplieden  te  Suratte ,   vrienden  der  Engelfchen ,   behoeven  thans 

wel  niet  meer  te  vrézen ,   dat  de  nabab  groote  lommen  van  hun  zal  afpersfen, 

hetwelk  eertijds  niet  zelden  gebeurde;  doch  in  andere  gevallen  fchijnt  het  ook, 

dat  zij  met  de  nieuwe  regéringswijze  juist  niet  zeer  te  vréden  zijn.  Zij  zijn,  bij 

voorbeeld,  genoodzaakt  voor  hunne  fchépen  van  den  directeur  der  Engellchcn, 

als  zeevoogd  van  den  raogol,  geleibrieven  te  némen.  Wanneer  nu  de  Engel- 

fclien  naar  dezelfde  haven  ook  fchépen  willen  zenden  ,   is  het  hun  niet  altijd  on- 

verfchiilig,  wanneer  anderen  voor  hen  komen.  Daarom  gebeurt  bet  dikwijls, 

zegt  men,  dat  de  geleibrieven  voor  de  fchépen  der  Indiaanen  tot  tégen  het  einde 

der  mouzons  opgehouden  worden ,   en  dat  ménig  fchip  de  beltemde  haven  in  het 

jaargetij  niet  kan  bereiken.  Ik  trof  zulk  een  fchip  van  Suratte  te  Bombay  aan, 

dat  naar  Dsjidda  beltemd,  doch  van  Socatra  terug  gekomen  was ,   en  nu  eenige 

maanden  moest  blijven  liggen ,   om  het  jaargetij  aftevvagten ,   waarin  het  zijne 

reis  naar  den  Arabifchen  zeeboezem  kon  voordzetten.  Dit  was  een  groot  ver- 

lies voor  de  kooplieden.  Ondertusfchen  waren  de  fcjiépen  der  Engelfchen, 

waarop  de  fchipper  en  de  Huurlieden  altijd  Europeërs,  en  dienvolgens  béter  zee- 

lieden zijn  dan  de  Mohammedaanen ,   nog  tijdig  naar  Dsjidda  gekomen,  en  hadden 

hunne  waaren  wél  betaald  gekregen. 

N   a   de  Engelfchen  is  van  de  Europefche  landaarden  te  Suratte  de  Holland- 

fche  de  fterklte.  Deze  heeft  hier  eenen directeur,  eenen  opperkoopman,  koop- 

lieden en  onderkooplieden,  nevens  eene  menigte  Europefche  fchrijvers  en  an- 

dere dienaaren ,   en  ook  nog  eenig  krijgsvolk.  Ondertusfchen  is  hun  handel  op 

verre  na  zo  groot  niet  meer  als  in  vroeger  tijden.  Het  fchijnt  ook  bij  dezen 

landaard  niet  zeer  naar  behox’en  toetegaan.  Doch  het  is  mijne  zaak  niet  des- 

wégens aanmerkingen  te  maken. 

De  handel  der  Franfchen  in  deze  Had  is  thans  (1764)  in  eenen  nogflegteren 

H   2   Haat, 
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Raat,  dan  fryer  dien  voor  ioo  jaaren  befchréven  heeft  (*).  Indien  ik  het 

wél  hebbe ,   zo  hebben  zij  tége  nwoordig  niet  eens  eene  vlag  op  hunne  faktorij , 

eene  vrijheid,  waarop  de  overige  Europeérs ,   welken  hier  gezéten  zijn,  zig 

niet  weinig  inbeelden.  Hun  agent,  of  bewindsman,  had  zédert  het  verlies  van 

Pondicheri  fchier  in  het  geheel  geen  onderftand  gekregen ,   en  hij  kon  nauw- 

lijks  zo  veel  op  borg  krijgen,  dat  hij  zijn  noodzaaklijkbeltaan  had.  Ondertusfcben 

leefde  de  vader  medard  ,   een  kapucijn  van  dezen  landaard ,   van  wien  ik  reeds 

hier  voor  gefproken  heb,  naar  zijne  omftandigheden  hier  zeer  wél,  en  was  bij 

alle  natiën,  zo  wel  Europefche  als  Oosterfche,  zeer  bemind.  De  kapucijnen 

zijn  reeds  zédert  het  jaar  1638  te  Suratte,  en  hebben  zédert  1676  zorgvuldig 

aantékening  gehouden  van  de  merkwaerdige  veranderingen,  in  de  regéring  van 

het  land  of  bij  de  Europeërs  alhier  wonende ,   voorgevallen.  Hunne  aanmerkin- 

gen zijn  wel  kort,  en  voornaamlijk  tot  hun  eigen  gebruik  beftemd,  om  zig  te 

kunnen  te  binnen  brengen ,   op  welken  dag  déze  of  géne  gebeurdnis  gefchied  is; 

nogthans  kunnen  zij  ook  van  goeden  dienst  syn  voor  een’  ander' ,   die  begérig 
is  te  wéten,  welke  veranderingen  hier  zédert  100  jaaren  hebben  plaats  gehad. 

D   e   handel  der  Portugeefen  te  Suratte  is  ook  van  geen  belang.  Hun  agent , 

of  de  bewindsman  van  hunnen  koophandel,  die  in  hunne  faktorij  woont,  is 

een  jood  te  Hamburg  geboren  (**). 

Beii  al  ven  de  Engelfchen ,   Hollanders,  Franfchen  en  Portugeefen ,   hebben 

geen  andere  Europeërs  faktorijën  te  Suratte.  In  den  tijd,  dat  de  Engelfchen 

zig  meesters  van  het  kasteel  maakten,  was  hier  een  Deensch  fchip ,   dat  nog 

een’  zeer  voordcligen  handel  dreef.  Doch  de  Engelfche  kooplieden  waren  in 

dien  tijd  hier  nog  zo  fterk  niet  als  zij  zédert  zijn  geworden:  daarenboven  deed 

de  Deenfche  fcheepsbevelhebber  hen  gewigtige  dienften ;   en  dus  gunden  zij  hem 

gaern  alle  de  voordcelen,  die  hij  kon  behalen.  Een  jaar  of  twee  daarna  kwam een 

(*)  Thz  factor y   of  the  French  is  better  Jlor'd  with  Monfieurs  titan  vith  Cash,  the  live  weü ,   borrow 

mmiey  and  male  a   fhew:  here  are  french  Capuchins  wlio  have  a   Convent,  and  HVe  in  este
em. 

(**)  Na  mijn  vertrek  hebben  de  Portugeefen  weer  een  bewindsman  van  hunn  eigen  l
andaard , 

die  te  Goa  geboren  is,  henvaard  gezonden;  en  thans,,  zegt  men,  is  hun  handel  te  Surat
te  in  goe, 

den  Haat. 
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een  Zweedsch  fchip ,   dat  insgelijks  van  den  nabab ,   mids  eene  zékere  belasting 

betalende,  verlof  kreeg,  om  vrij  te  handelen.  Dewijl  de  Zweeden  hun  ijzer 

en  koper  tot  minder  prijs  verkogten ,   dan  de  Indiaanen  het  van  de  Engelfchen 

konden  bekomen ,   waren  zij  hunne  lading  ras  kwijt.  Doch  ten  laatRen ,   als  zij 

reeds  gereed  waren  om  naar  China  te  vertrekken ,   eischte  de  nabab  nog  eene 

buitengemeene  belasting  van  ioo  duizend  rupien  (omtrent  666661  rijksdalers) 

en  bevool  den  koopman,  niet  uit  de  Rad,  en  bijgevolg  ook  niet  met  het  fchip 

van  de  reede ,   te  vertrekken ,   voor  dat  deze  fom  betaald  was.  Dit  bragt  den 

Zweed  in  groote  verlegenheid ,   voornaamlijk,  daar  hij  in  het  geheel  geen  hulp  bij 

de  Engelfchen  kon  verkrijgen  ,   en  nu  begon  te  vermoeden ,   dat  deze  natie  zelve 

den  nabab  aanleiding  had  gegeven ,   om  zulk  eenen  eisch  te  doen.  In  deze  om- 

ftandigheden  oordeelde  hij  derhalven  het  best  te  zijn ,   den  fchipper  heimlijk  te 

laten  wéten ,   dat  hij  aanflonds  zijn  anker  moest  ligten ,   en  de  reis  naar  China 

voordzetten.  Hij  zelf  bleef  te  Surattc  ,   en  bragt  het  met  veele  moeite  zo  ver, 

dat  de  nabab  zig  met  20  duizend  rupien  liet  te  vréden  Rellen.  Ondertusfchen 

was  dit  eene  goede  waarfchuwing  voor  hun,  om  in  het  toekomende  
niet  wé- 

der te  komen.  Op  die  wijze  heeft  de  nabab ,   terwijl  de  Engelfchen  in  het  bezit 

van  het  kasteel  zijn,  ook  eens  90  duizend  rupien  van  de  Hollanders  afgekné- 

veld, en  hen  bij  die  gelégenheid  genoodzaakt,  al  hun  gefchut,  behalven  eenige 

kleine  Rukken,  die  zij  nog  om  te  groeten  moesten  gebruiken,  van  Suratte  weg- 

tezenden.  Op  deze  wijze  zullen  de  Engelfchen  den  handel  dezer  Rad  allengs  ge- 

heel aan  zig  trekken,  en  den  overigen  Europeëren  zal  de  lust  benomen  worden , 

om  hun  geluk  hier  te  komen  zoeken. 

D   e   nabab ,   of  Recvoogd ,   en  andere  voornaame  amptenaaren  te  Suratte  zijn 

alle  Mohammedaanen.  Het  fchijnt  egter ,   dat  zij  op  verre  na  zo  nauwgezet  niet 

zijn  als  hunne  geloofsgenooten  in  Egipte  en  Turkijen.  Bijvoorbeeld  een  afge- 

zette nabab  had  een’  grooten  hond  bij  zig  op  de  fofa  liggen,  dien  hij  veel  Rreel- 

de,  daar  integendeel  de  Turken  en  Arabiers  zig  reeds  voor  onrein  houden, 

wanneer  dit  dier  flegts  hunne  klederen  aanraakt;  de  Indifche  Mohammedaanen 

géven  geld  op  intrest;  zij  ontzien  zig  ook  niet  zeer,  om  openlijk  wijn  en  andere 

flerke  dranken  te  drinken.  Alle  aanzienlijke  lieden  in  gansch  Indiën  fpréken  niet 

alleen  de  Perfifche  taal,  maar  bedienen  zig  ook  van  dezelve  in  hunne  b
rieven. 

Het  Perfisch  is  daarom  als  de  hoftaal  in  alle  de  landfehappen ,   die  door  Moham- 

H   3   me- 
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inedaanen  geregeerd  worden.  De  Mohammedaanen  van  den  middenftand'  en 

de  geringen  bedienen  zig  egter  van  het  alphabet  der  Indiaanen ,   en  men  vind 

dus  waarfchijnUjk  weinigen  onder  hen ,   die  Perfisch  lpréken. 

Den  2det>  april,  des  avonds  ten  10  uuren,  liet  de  nabab  aan  den  Engelfchen 

direfteur ,   den  heer  hodges,  wéten,  dat  men  de  nieuwe  maan  gezien  had,  en 

hem  verzoeken,  dat  het  einde  van  den  ramadan ,   en  dus  het  begin  van  het  feest 

bairain  ,   door  het  kanon  van  het  kasteel  mogt  bekend  gemaakt  worden.  Dit  ge- 

fchied  in  alle  de  Mohammedaanfchc  vestingen,  en  wel  daarom,  op  dat  de  in- 

woners  zig  tot  het  feest  zouden  vooj bereiden-  want,  dewijl  men  hier  geen  al- 
manak heeft,  en  elk  niet  op  de  nieuwe  maan  kan  agt  géven ,   of  daar  naar  ver- 

nemen bij  den  kadi,  wiens  pligt  het  eigenlijk  is,  op  dien  tijd  daarop  te  letten 

en  het  den  gouverneur  te  laten  wéten,  zo  is  het  fchier  eene  noodzaakhjkheid, 

het  gemeen  op  die  wijze  bekend  te  maken ,   wanneer  het  mag  ophouden  met  vas- 

ten. Daar  de  Engelfchen  zig  des  mogols  nabab  van  het  kalled  noemen,  en  alle 

de  voordeclan ,   die  daaraan  verknogt  zijn,  genieten ,   hadden  zij  de  Mohamme- 

daaniche  inwoners  van  Suratte  ook  ligtlijk  zo  veel  agting  kunnen  betonen ,   en 

hun  te  kennen  géven,  dat  de  volgende  dag  een  feestdag  zou  zijn.  Maar  de  heer 

kodges  liet  den  nabab  wéten,  dat  hij  zo  laat  geen  kanon  kon  laten  losCen ,   doch 

dat  van  zijn’  kant  ’s anderendaags  alles  tot  het  feest  gereed  zou  zijn.  Namelijk, 
dat  een  Engelsch  koopman,  als  nabab  van  het  kasteel,  met  eene  menigte  foldaaten 

de  procesüe  naar  de  plaats  des  gebeds  buiten  de  ilad  zou  bijwonen ,   en  vervol- 

gens het  bepaalde  getal  kanonnen  gelost  worden.  Ik  zag  dezelve  nu  terug  ko- 

men ,   en  wel  in  de  volgende  orde. 

VoorSf  reed  eene  ménigte  burgerlieden  in  hdkkris ,   een  klein  en  ligt  rij- 

tuig met  twee  raderen.  Men  ziet  er  eene  afbeelding  van  op  plaat  XII.  bij  A. 

Zij  zitten  in ,   of,  liever,  op  hetzelve  met  ondergeflagen  beenen  op  een  kusfen. 

De  zitplaats  is  van  boven  en  van  agteren  gedekt,  en  gemeenlijk  hangen  aan  de 

overige  drie  zijden  gordijnen.  De  voerman  heeft  zijne  plaats  voor ,   op  een’  bree- 
den  disfelboom  van  bamboezen.  Zulk  eene  hakkri  word  door  twee  groote  wit- 

te osfen  getrokken ,   wier  hoornen  met  een  lang  koperen  of  zilveren  fpits  voor- 

zien zijn.  Zulk  een  osfenrijtuig  behaagt  ons  Europeërs  in  het  eerst  niet ,   en  ik 

zelf  was  er  op  mijne  reis  van  Domus  naar  Suratte  gansch  niet  over  voldaan;  doch 

dit  rijtuig  was  ook  niet  zo  wél  en  gemaklijk:  gefchikt,  want  op  de  as  ftondilegts 
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een  groote  bak ,   waarin  de  boer  anders  lévensmiddelen  naar  de  Rad  brengt ;   en 

wijl  ik  en  mijne  reisgenooten  op  de  Europefche  wijze  gekleed  waren ,   konden 

wij  niet  wél  met  ondergeflagen  beenen  in  dien  bak  zitten ,   maar  moesten  ons 

rondom  op  den  kant  van  denzclven  zetten:  en  dat  het  ftof  ons  op  deze  reis  zo 

lastig  was ,   kwam,  om  dat  het  aardrijk  toen  zeer  droog  was,  en  men  dien  dag 

in  het  geheel  geen  wind  befpeurde,  die  het  ftof  van  ons  af  zou  hebben  kunnen 

drijven.  De  Indiaanen  vinden  hunne  ftadhakkris  zeer  bekwaam ,   en  zij  zijn  ook 

éven  zo  gefchikt  als  onze  koetskarren  of  andere  rijtuigen  met  twee  raderen ; 

alleenlijk,  dat  de  osfen  niet  zo  wél  lopen  als  de  paerden.  Men  betaalt  hier  nog- 

thans  voor  een  paar  witte  osfen  wel  600  rupien,  of  400  rijksdalers,  en  zelfs  de 

Europeërs  te  Bombay  gebruikten  ze  voor  weinige  jaaren  zomtijds  nog  voor 

koetzen.  Zij  hebben ,   éven  als  het  hoornvee  in  Arabië ,   eenen  grooten  klomp 
vet  op  de  fchoft. 

Op  de  hakkris  volgde  eigenlijk  de  optogt.  Voorüit  gingen  fpeellieden  met  de 

veldfpeeltuigen  bij  de  Turken  gebruiklijk.  Zommigen  hadden  ook  trompetten 

van  5   tot  6   voet  lang ,   waarvan  het  geluid  veel  overeenkomst  met  het  ge- 

fchreeuw  der  dieren  heeft.  Mij  ftaat  niet  meer  voor ,   of  er  ook  een  heraut  bij 

was,  die  de  aankomst  des  nababs  aan  kondigde,  ik  denk  het  egter ;   want  ik  hoor- 

de  naderhand ,   dat  dit  te  Suratte  niet  alleen  het  gebruik  is ,   wanneer  de  nabab 

uitrijd,  maar  ook  wanneer  de  direóteur  van  eene  Europefche  maatfchappij  uit- 

rijd. Wanneer  bij  voorbeeld  de  Engelfche  directeur  op  de  ftraat  verfchijnt, 

roept  zijn  heraut  in  de  Indifchë  taal :   Maakt  plaats,  de  heer  n.  n.  desmogolszee- 

voogd  cn  zijn  nabab  van  het  kasteel  te- Suratte,  de  dire&eur  van  de  Engclfche 
Oostïndifche  maatfchappij  in  deze  ftad  e.  z.  v.  komt  (*). 

Na  de  eerftc  muzikanten  volgden  6   kleine  kanonnen,  een  officier  der  artillerij 

te  paerd  ,   en  eenige  kanonniers  met  kleine  vaandels  op  eenen  olifant.  Daarop 

eene  ménigte  voornaame  lieden  op  fraaije  Arabifche  en  Per  fiche  paerden ,   waar- 

van zommigen ,   éven  als  de  witte  osfen  vóór  de  hakkris ,   met  henne  befchilderd 

waren ,   en  dezen  waren  voorgegaan  door  eenige  benden  krijgsknegten  en  veld- 
muziek. *   - Toen 

(*)  In  de  Duizend  en.  éénen  nagt,  vert.  88.,  vind  men  eene  dergelijke  Indifche  plegtigheid  be- 
fchiéven. 
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Toen  volgde  de  Engelfche  koopman,  als  nabab  van  het  kasteel,  te 

paerd,  en  in  Europefche  kléding.  Aan  elke  zijde  van  hem  ging  een  bediende 

met  eenen  vliegenwaijer,  en  insgelijks  vooraf  eenige  benden  krijgsknegten  met 

Indisch  muziek.  Deze  foldaatpn  hadden  Europefche  fnaphaanen ;   de  foldaaten 

van  den  nabab  hadden  roers  met  lonten. 

Vervolgens  zag  men  verfcheiden  kostbaare  palanquins ,   ofrosbaaren, 

welkende  aanzienlijke  lieden,  die  zelden  tc  paerd  gezéten  waren,  totfiaatfie,  lé- 

dig  lieten  dragen.  Europeërs  zo  wel  als  voornaame  Indiaanen  bedienen  zigvan 

dezelven  in  plaats  van  onze  koetzen  en  draagzetels,  zo  wel  inde  Rad  als  op 

reis.  Derzelver  gedaante  ziet  men  op  plaat  XIII.  A.  is  een  zomer palanquir. 

Over  denzelven  ligt  gemeenlijk  eene  gordijn ,   welke  den  geenen ,   die  zig  laat 

dragen,  voor  de  zon  befchut.  Ik  heb  dezelve  niet  getékend,  om  de  overige  dee- 

len  te  béter  te  kunnen  aanduiden.  Men  ziet  daarüit,  dat  een  palanquin  niets 

anders  is,  dan  een  klein  rustbed,  vastgemaakt  aan  een’  dikken  bamboes,  dat 

door  vier  perfoonen  gedragen  word.  Aan  de  beide  einden  van  den  bamboes 

en  boven  op  denzelven  ziet  men  grootc  knoppen,  overdekt  met  geflagen zilver, 

en  de  vier  voeten  zijn  van  hetzelfde  metaal,  gelijk  ook  de  kas  der groote zijden 

kwasten.  De  matras  en  het  kusfen  zijn  met  fraaije  zijden  floffe  overtrokken ; 

meteen  woord,  men  vind  palanquins ,   waarvan  één  eenige  honderd,  jawel  1000 

rijksdalers  kost.  De  lézer  zal  zig  daarover  niet  zeer  verwonderen  ,   wanneer  ik 

er  nog  bijvoeg ,   dat  alleen  de  bamboesRok  van  den  palanquin  des  Radvoogds  te 

Bombay,  wégens  deszelfs  geëvenrédigde  dikte  en  fchoone  kromming,  1000 

rupien ,   of  666$  rijksdalers,  gekost  heeft  (*).  In  den  regentijd  hangt  men  een 

overdek  van  kokosbladeren  met  linnen  gevoederd  over  zulk  eenen  palanquin , 

fig.  B.  Dit  word  aan  de  eene  zijde  geheel  opgcflagen ,   als  zig  iemand  daarin 

wil  plaatzen.  Doeh  daar  is  te  weerszijde  eene  opening ,   om  verfche  lugt  te 

kunnen  fcheppen ,   en  de  voorbijgaanden  zien.  De  palanquins  der  vrouwen  ge- 

lijken naar  eene  vierkante  kast,  en  deze  word  aan  een’  regten  Rok  gedragen , 

en 

(*)  Deze  gouverneur  plaatst  zig  in  zijnen  palanquin  op  eenen  pragtigen  leuningftoel.  Hijon- 

derfcheid  zig  daardoor  dus  van  andere  Europeërs  en  van  de  Indiaanen  ,   die  er  in  gaai»  liggen;  ik 

twijfel  egter,  of  men  zittende  zo  gemaklijk  kan  gedragen  worden,  als  liggende. 





*   . 
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en  is  in  het  algemeen  zo  flegt,  dat  hij  nauwlijks  verdient  aangemerkt  te  worden. 

Daarbij  zag'  men  in  dezen  optogt  noch  winter -noch  vroüwevpalanquins. 
N   a   de  palanquins  volgden  de  bedienden  van  den  nabab  met  veelen  van  de 

aanzienlijkften  te  Suratte,  insgelijks  voorgegaan  door  foldaaten  en  muziek.  Ein- 

delijk kwam  de  nabab  zelf  op  eenen  zeer  grooten  en  met  henne  befchilderden 

olifant.  Hij  zat  met  kruiswijs  ondergcflagen  beenen  op  een’  pragtigen  zetel,  of 

troon,  met  een  verhémelte  boven  zig ,   dat  op  vier  kleine  pilaaren  rustte.  Vóór 

en  agter  hem  zaten  dienaars  met  vliegenwaaijers ,   en  de  beftierder  van  den  olifant 

zat  op  den  hals  van  het  beest.  De  nabab  ftrooide  aan  beide  zijden ,   gelijk  men 

het  noemt ,   zilveren  bloemen  onder  het  gemeen.  Doch  deze  mildheid  was  zo 

groot  niet ,   als  men  misfchien  zou  denken.  Zulk  eene  bloem  is  niet  anders , 

dan  een  klein  ft  uk  dun  plaatzilver,  aan  het  eene  eind  eenige  reizen  ingefnéden, 

en  dan  krom  gebogen ,   en  omtrent  een  fchelling  lubs  waardig.  Agter  den  na- 

bab volgde  een  ledige  olifant,  daar  agter  een  andere  met  een’  kételtrommer,  en 

eindelijk  een  magere  kameel.  De  procesfie  geëindigd  zijnde,  ging  elke  Sunnit 

naar  huis ,   en  maakte  zig  dien  dag  vrolijk. 

De  Schiften  hebben  niet  alleen  te  Bombay,  maar  ook  te  Suratte  zo  veele 

vrijheid,  dat  zij  zelfs  bet  feest  van  hossein  openlijk  vieren  en  ommegangen 

houden  ,   hetwelk  hun  in  de  Turkfche  en  Arabifche  ftéden  voorzéker  niet  ge- 

oorlofd  zou  vvézen. 

M   e   n   vind  te  Suratte  eene  groote  menigte  Indiaanen  of  aanhangers  der  Bra- 

manen.  De  Baniaanen  goede  rékenmeesters  en  naerftige  huishouders  zijnde, 

worden  zij  dikwijls  impostmecsters,  pagters  en  tolbedienden  bij  de  Mohammedaa- 

nen.  Zij  zijn  om  zo  te  fpréken  geboren  kooplieden  ,   en  hebben  den  koophan- 

del van  Indiën  derwijze  in  hunne  magt ,   dat  genoegzaam  alle  vreemde  volken 

genoodzaakt  zijn ,   hen  als  makelaars  te  gebruiken.  Ondertusfchen  zijn  de  Euro- 

pcfche  kooplieden  alhier  béter  van  bun  voldaan ,   dan  die  te  Konftantinopel  en 

Kahira,  alwaar  de  jooden  makelaars  zijn.  Het  is  in  Indiën  niets  zeldzaams ,   dat 

een  Europeer  fchier  zijne  ganfche  bezitting  eenen  Baniaan  aanbetrouwt,  en  men 

hoort  van  de  trouwe  en  eerlijkheid  dezer  heidenen  menigmaal  voorbeelden,  die 

iemand  doen  verbaasd  ftaan. 

De  Indifche  kooplieden,  al  bezitten  zij  eene  tonne  gouds,  klédenzig,  om 

mar  de  Europèfche  wijze  te  fpréken,  evenwel  gering,  namelijk  met  wit  ka- 

li, deel.  I   toen. 
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toen.  Zij  dragen  broeken ,   of  anders  enkel  een’  grooten  neerhangenden  doek, 
dien  zij  om  de  heupen  winden,  en  daarover  eene  lange  kléding ,   van  boven 

nauw,  en  van  onder,  éven  als  de  Europefche  vrouwenrokken,  met  veelc 
plooijen.  Men  zie  de  afbeelding  plaat  XII.  fig.  B.  De  mouwen  van  dit  kleed 

zijn  zeer  lang,  maar  eng,  en  over  de  hand  terug  gefchoven.  Om  de  heupen 
hebben  zij  eenen  gordel ;   hunne  muilen  zijn  groot  met  kromme  opwaard  liaan - 

de  neuzen,  gelijk  onze  fchaatzen,  of  de  fchoenen  der  Finlappen.  In  de  ooren 

dragen  zij  groote  gouden  ringen,  en  de  rijke  kooplieden  hangen  ook  wel  in  elk 

oor  eene  groote  egte  paerel.  Het  maakzel  van  hunnen  turban ,   het  mes ,   dat 

zij  vóór  het  lijf  dragen ,   kortom  de  ganfche  kléding  der  Indiaanen  is  van  die  der 

Arabieren,  Turken  en  Perzen  verfchillendc,  maar  tévens  voor  de  lugtftreek  ge- 
fchikt.  De  gemecne  Indiaanen  gaan ,   éven  als  de  gemeene  lieden  in  alle  heete 

landen,  meestendeels  geheel  naakt.  Zij  hebben  flegts  eenen  gordel,  en  zom* 
tijds  maar  een  touw  om  de  heupen  met  een  fmal  lluk  lijnwaat  tusfchen  de  boe- 

nen ,   gelijk  de  lieden ,   die  den  pilanquin  A.  plaat  XIII.  dragen.  Alleenlijk  heb- 

ben de  laatlien  eene  bijzondere  foort  van  kleine  mutzen ,   welken  men  als  eene 

livrei  kan  aanmerken  (*).  De  overige  gemeene  Indiaanen  dragen  eenen  tur- 
ban. Als  het  régent,  draagt  de  Indifche  boer  eenen  mantel  van  dadel -of  ko- 

kosbladeren van  de  gedaante  C.  plaat  XII.  Deze  is  zonder  twijfel  de  rok  der 

Indiaanen ,   dien  herodotus  ,   llbr.  III.  §.  93 ,   befchrijft. 

D   e   vrouwen  der  Indiaanen  van  laagen  Haat  dragen  cenen  grooten  doek  van 

roodgeftreept  lijnwaat  om  de  heup  gebonden ,   en  het  cene  eind  tusfchen  de 

beenen  zo  opgetrokken ,   dat  het  eenen  korten  en  wijden  broek  gelijkt.  Zij  heb- 

ben ook  eenen  grooten  doek  om  het  lijf  gewonden  en  over  het  hoofd  geflagen. 

Deze  heidenfche  vrouwen  hebben  geen  lange  hangende  borsten,  gelijk  deMo- 

hammedaanfehe.  Zij  dragen  dezelven  namelijk  in  eene  foort  van  overtrek,  of 

koker ,   van  evenredige  grootte ,   in  een  klein  lijf,  of  wambes ,   met  halve  mou- 

wen. 

(*)  De  Europefcbe  vrouwsperfoonen,  welken  naar  Indiën  komen,  moet  het  gezigt  van  deze 

naakte  lieden  in  het  eerst  vreemd  voorkomen;  maar  zij  gewennen  zig  ras  om  zig  ook  van  hun  te 

laten  dragen.  Te  huis  is  onder  anderen  ook  de  pligt  van  deze  lieden  de  vertrekken  fchoon  te. 
houden.. 
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wen,  dat  alleen  de  borst,  en  noch  den  rug ,   noch  het  onderlijf  bed ekt.  Dit 

Ruk  van  kléding  bewaart  de  borfien  zo  wél,  zegt  men,  dat  veele  Europefche 

VTouwsperfoonen ,   die  naar  Indiën  komen,  zig  een  dergelijk  laten  maken,  ge- 

lijk zij  ook  de  Indifche  vrouwsperfoonen  in  het  Ruk  der  reinigheid  moeten  na- 

volgen ,   indien  zij  de  liefde  haarer  mans  niet  willen  verliezen.  De  vrouwen  der 

Indiaanen  zijn  niet  minder  arbeidzaam ,   dan  haare  mannen.  Te  Bombay  heb  ik 

er  veelen  gezien,  die  hout  droegen,  en  dus  haar  brood  zuur  verdienden,  en 

niettemin  met  veel  zilver,  goud  en  gefleenten  pronkten.  Doch  dit  alles  be- 

Raat  ook  in  ringen ,   waarvan  haare  kinderen ,   ja  zelfs  kindskinderen  nog  gebruik 

kunnen  hebben.  Zij  dragen  bij  voorbeeld  in  het  eene  neusgat  eenen  ring  met 

een  geReente,  dergclijke  ringen  in  den  geheelen  rand  van  het  oor,  ringen  aan 

de  vingers  en  teenen,  en  groote  ringen  aan  de  enkels  en  om  de  armen.  Ziet 

men  daarëntégen  eene  Mohammedaanfche ,   dan  is  deze,  éven  als  die  in  Arabië 

en  Turkije ,   geheel  bedekt ;   en  vrouwen ,   die  aan  vreemden  haar  aangczigt ,   ja 

nauwlijks  de  handen  niet  durven  vertonen ,   kunnen  buiten  haar  huis  niet  veel 

verdienen. 

D   e   vergaderingen  der  Indiaanen  op  hunne  feestdagen  heb  ik  maar  eene  eeni- 

ge  reis  bijgewoond,  en  dat  was  te  Loheia  in  Arabië.  Hier  zaten  ia  of  13  Bani- 

aanen  in  eenen  kring.  Elk  van  hun  had  een  metaalen  bekken  of  eene  kleine 

trom.  Als  een  van  hun  een  vaers  in  de  Indifche  taal  gezongen  had,  herhaalden 

alle  de  anderen  dezelfde  woorden ,   en  lieten  hunne  fpeeltuigen  daar  bij  horen. 

Ik  was  in  gezelfchap  van  eenen  Mohammedaan ,   en  wijl  ik  bemerkte ,   dat  wij 

bij  de  Baniaanen  juist  niet  zeer  wélkom  waren ,   vertrok  ik  weer  in  minder  dan 

een  kwartier  uurs ,   om  hen  in  hunne  aandagt  niet  te  Roren. 

Al  het  geen  een  Braman,  als  geestlijke,  te  verrigten  heeft,  is  niet  tot  mijne 

kennis  gekomen.  Wanneer  egter  eenen  Hindu  een  kind  geboren  word ,   moet 

een  Braman  aanRonds,  volgens  flerrenwikkundige  régelen,  bepalen :   of  het  in  een 

gelukkig  of  ongelukkig  uur  ter  waereld  gekomen  is ;   en  dit  verrigt  hebbende, 

hangt  hij  den  jonggeborenen  een  dun  touw  over  de  fchouders,  welk  kentéken 

zijner  natie  hij  dan  gedurende  zijnen  leeftijd  draagt.  Dit  gebruik  fchijnt  zeer  oud 

tc  wézen;  want  onder  de  beelden  in  de  pagode  op  het  eiland  Elepkanta  vind  men 

er  reeds  zeer  veelen ,   die  zulk  een  touw  over  den  fchouder  hebben.  Wanneer 

een  Banüian  zijn  kind  uithuwlïjken  wil,  waarvoor  hij  dikwijls  zorgtak  het  flegts 
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6   of  8   jaaren  oud  is,  moet  insgelijks  een  Braman  den  tijd  bepalen  ,   wanneer  de 

vader  de  bruid  vrijen,  en  de  bruiloft  wé  zen  zal.  Mi  dl  er  wijl  blijven -de  binders 

bij  hunne  ouders ,   tot  dat  zij  huwbaar  zijn.  Dan  moeten  de  Bramanen  ook  de 

feestdagen  bepalen ,   en  dezelven  te  voren  aan  het  volk  bekend  maken  (*).  El- 

ke Baniaan  moet  zig  des  morgens ,   als  hij  zig  gewasfchen  en  gebaad  heeft ,   van 

eenen  Braman  zig  eene  foort  van  zégel  voor  het  hoofd  laten  drukken.  Dit  is 

het  werk  hunner  gemeene  priesters.  Ik  zag  op  eenen  morgen  eene  geheele  rij 

van  dezelven  digt  bij  het  kasteel  aan  de  rivier  zitten,  werwaard  eene  ménigte 

vrouwen  en  meisjes  kwam  om  zig  te  baden,  en  haar  morgengebed  te  doen. 

Elke  gaf  de  fchoone  klederen ,   welken  zij  dien  dag  wilde  dragen  ,   aan  éénen  de- 

zer priesters  en  ging  daarop  in  de  rivier.  Daarna  verruilde  zij  haare  natte  klede- 

ren met  de  droogen  openlijk  aan  den  oever ,   hetwelk  egter  met  zulk  eene  be- 

hendigheid gefchicd,  dat  zelfs  de  oplettendfte  aanfchouwer  van  het  geen  be- 

dekt behoorde  te  blijven ,   niets  te  zien  krijgt.  De  Braman  doopte  daarop  zij- 

nen duim  in  eene  roode  verw,  en  drukte  het  meisje  zo  veel  als  een  zégel  op 

het  voorhoofd ;   en  het  meisje  tékende  hem  ook,  doch  maar  éven 5   want  an- 

ders zou  zijn  voorhoofd  welras  geheel  befmeerd  zijn  geworden.  Ten  laatften 

neemt  de  perfoon ,   welke  getékend,  of  voor  dien  dag  als  geheiligd  is,  de 

verwdoos  in  de  hand ,   doet  een  kort  gebed ,   geeft  den  priester  eene  handvol , 

of  meer,  rijst,  en  gaat,  met  de  .natte  klederen  op  de  hand ,   weer  naar  huis. 

Zommigen  némen  ook  wél  eenen  pot  vol  water  uit  de  rivier  méde  naar  huis, 

om  haaren  meest  geliefden  boom  te  bewateren ,   of  er  cenig  ander  gebruik  van 
te  maken* 

De  Indiiianen  te'Suratte  hebben  geen  gasthuis  voor  menfehen,  dat  ik  weet, 
maar  zij  hebben  een  groot  gasthuis  voor  dieren.  Wanneer  andere  geloofsbelijders 

hun  een  joud  of  ziek  paerd  ,   eene  koe  of  een  ander  dier  willen  overgéven ,   né- 

men zij  het  zeer  gaern  aan ,   en  verzorgen  het ,   tot  dat  het  van  ouderdom  of 

ziekte  fterft,.  Ik  zag  hier  eene  zeer  groote  verminkte  en  blinde  landfehildpad , 
welke 

(*)  Van  hunne  kundigheid  in  de  fterrenkunde  en  waarzeggerskunst  is  reeds  in  de  befchrijying- 
vanAiabië,  bl.  112.  gefpicken. 
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welke  men  meende,  dat  over  de  125  jaaren  oud  was  (   *).  Ve
rminkte  hoorn- 

beesten, fchaapen,  konijnen,  hoenders,  duiven ,   e.  z.  v. 'waren  hier  in  mé- 

nigte:  en  bij  het  gasthuis  is  een  artz,  die  zorg  dragen  moet,  dat  het  vee  wél 

opgepast  word. 

Onder  de  Indiaanen  zijn  dikwijls  lieden,  die  vrijwillig  gruwzaame  martelin- 

gen ondergaan,  in  de  verbeelding,  gode  daar  door  behaaglijkcr  te  worden  dan  an- 

deren. Zommigen,  zegt  men,  laten  zig,  het  hoofd  néderwaard,  lévend  inde 

aarde  begraven.  Een  van  deze  lieden  deed  eene  gelofte,  dat  hij  in  eene  kooi , 

met  gevouwen  en  om  hoog  geftrekte  handen ,   20  jaaren  in  de  open  lugt  zou  zit- 

ten, zig  vervolgens  naar  eene  pagode  in  de  ftreek  van  Dehli  laten  brengen, 

en  aldaar  het  hoofd  afzagen.  Hij  heeft  indedaad  vcrfcheiden  jaaren  in  zijne 

kooi  vóór  eenen  tuin  buiten  Suratte  gezéten ,   doch  was ,   niet  lang  voor  mijne 

komst  in  dezeftad,  en  voor  het  verloop  van  de  gemelde  20  jaaren  ,   geftorven. 

Doordien  hij  zig  in  het  geheel  niet  verroerde ,   waren  zijne  lédemaaten ,   in  den 

ftand  zo  als  hij  zig  eenmaal  geplaatst  had  ,   als  aangewasfen.  In  de  laatfle  jaaren 

heeft  hij  geen  woord  meer  gefproken,  en  geftadig  op  eene  cn  dezelfde  plaats 

vóór  zig  neergezien :   en  wijl  hem  in  zijne  kooi  nooit  de  nagels  of  dc  hairen  af- 

^eftiéden  werden ,   kan  men  zig  gernaklijk  verbeelden ,   dat  hij  er  affehuwlijk  moet 

uitgezien  hebben.  Aan  oppasfers,  welken  geloofden,  door  den  dienst,  dien  zij 

dezen  gewaanden  heilig  bewezen,  zelven  ook  eene  heiligheid  te  verwerven,  of 

die  misfehien  alleen  een  gemaklijk:  léven  wilden  leiden  van  de  liefdegiften ,   die 

men  hunnen  heer  hragt,  had  het  hem  nooit  ontbroken.  Een  andere  deed  ge- 

lofte ,   dat  hij  gedurig  eenen  arm.  om  hoog  zou  houden ,   en  in  deze  oefening , 

zegt  men ,   had  hij  verfcheiden  jaaren  doorgebragt.  Nog  een  andere  geloofde 

gode  eenen  dienst  te  bewijzen  ,   met  altijd  een’  zwaaren  kéten  met  eenen  fteea 

te  dragen.  Eene  vrouw,  verhaalt  men,  had  haare  natuur  allengs  zo  tot  vasten 

gewend,  dat  zij  gedurende  40  dagen  niet  anders  gebruikt  had,  dan  dagelijks  een 

weinig  fchoon  water.  Kortom ,   het  vasten  en  de  kaftijdingen  der  Christen 

mon- 

(*)  In  hef  kasteel  te  Bombay-  was  ook  eene  fchildpad,  waarvan  men  zeide,  dat  de  Engelfchea 

ze  hier  reeds  gevonden  hadden,  toen  zij  dit  eiland  van  de  Portugeefeu  krégen. 
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monniken  is  maar  fpel  in  vergelijking  van  het  geene  zommige  Indiaanen  zig  op- 
leggen. 

Bij  de  Hindu  heeft  men  ook  twee  ordens  heilige  bedelaars  of  bedevaarders , 
welken  men  Bargais  en  Gusfeins  noemt.  Zij  zijn  gezworen  vijanden.  Beiden 
reizen  gewapend,  en  zomtijds  bij  duizenden ;   en  als  zij  elkander  ergens ontmoe- 
ten ,   valt  er  meesten  tijds  een  bloedige  flag  voor.  Voor  eenige  jaaren  légerde 
zig  de  eene  partij  van  deze  gewaande  heilige  helden ,   gedurende  eenige  maan- 

den ,   in  de  nabijheid  van  Suratte.  De  regéring  fcheen  voor  dezelven  bevreesd  te 

zijn,  en  liet  dagelijks  maar  een  klein  getal  van  hun  in  de  Rad  komen ,   om  le- 
vensmiddelen en  andere  behoeften  te  kopen. 

In  deze  Had  ontbreekt  het  ook  niet  aan  mohammedaanfche  Fakirs.  Dezen 

zitten  veeltijds  bij  een  graf,  of  onder  eenen  boom,  en  hebben  groote  potten 
bij  zig  Haan,  die  door  oude  wijven  altijd  met  water  gevuld  worden,  in  de  ver- 

beelding van  daardoor  een  gode  welbehaaglijk  werk  te  doen.  Met  dit  water 
zijn  zij  mild.  Zij  géven  alle  voorbijgangers  eenen  zégen ,   en  doen  zomwijlen 
voortrefiijke  zégenwenfclien ,   zo  wel  aan  Europeërs  en  andere  geloofsbelijders , 
als  aan  hunne  eigen  geioofsgenooten.  Maar  tévens  zijn  deze  Fakirs  onbefchaam- 
de  bédelaars.  Zij  gaan  zomwijlen  vóór  een  huis  zitten ,   zonder  dat  men  ze  van 
daar  kan  doen  heengaan ,   ten  zij  hun  de  geheele  fom ,   die  zij  begeren ,   of  zo 
veel  als  zij  met  den  eigenaar  kunnen  bedingen,  betaald  is:  De  regéring  be- 

moeit zig  niet  met  hunne  eifchen.  Elk  trage  derhalven ,   zodra  mogelijk,  hen 
te  vréden  te  Hellen ,   om  van  hun  gefchreeuw  verlost  te  worden. 

Men  vind  zeer  veele  P   ar  fis  te  Suratte.  Zij  zijn  goede  kooplieden,  naerftige 
handwerkslieden  en  goede  dienaars.  Ook  vind  men  hier  Armeniërs ,   eenige 
Georgiërs  en  Jooden ,   en  vrij  veel  Indifche  Roomschkatholijken.  De  laatften 
noemt  men  Portugeefen,  en  hunne  taal,  welke  zoflegt  is,  dat  de Portugeefen , 
die  uit  Europa  komen ,   dezelve  om  zo  te  fpréken  eerst  moeten  léren ,   is  de  lm- 
guafranca  in  Indiën  ,   éven  gelijk  een  liegt  Italiaansch  de  algemeene  taal  der  Eu- 

ropeërs in  de  Levant  is. 

De  Mohammedaanen  te  Suratte  beginnen  hunnen  dag  van  zonneöndergang 
af,  éven  als  dc  Arabiers  en  Turken;  doch  zij  rékenen  niet  naar  uuren,  maar, 
gelijk  de  oude  inwoners  van  dit  land,  naar podr ,   garri ,   pollen  wipoll.  Dag  en 
nagt  w   orden  in  8   podr ,   of  60  garri  verdeeld ;   eene  garri  is  weer  verdeeld  in  60 

poll, 
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poll,  en  een  poll  in  60  mpoll .   Om  den  tijd  van  eene  garri  te  bepalen,  bedienen 

de  Indiaanen  zig  van  een  wateruurwerk  (*)•  Dat,  welk  ik  zag,  was  een  kope- 

ren en  van  onder  rond  fchaaltje.  Van  onder  heeft  het  een  gat,  waarin  het  wa- 

ter zo  fterk  indrong,  dat  het,  maar  mijn  zaküurwerk,  in  23  minuuten  vol  was 

en  zonk.  Bijaldien 60 garri  24  uurcn  uitmaken,  moest  het  fchaaltje  eerst  na  24 

minuuten  zinken.  De  ondervinding  heeft  doen  opmerken,  dat  de  oppasfervan 

het  uurwerk  niet  altijd  nauwkeurig  zorg  draagt,  om  de  gezonken  fchaalen  aan- 

ftonds  weer  op  het  water  te  zetten,  en  daarom  het  gat,  waardoor  het  water  moet 

indringen ,   wat  te  groot  heeft  gemaakt.  De  klok  bij  de  Indiaanen  is  eene  dikke 

ronde  koperen  fchijf,  omtrent  van  voet  middenlijns.  Deze  hangt  men  op  , 

en  bij  elke  garri ,   dat  is  telkens  als  het  waterhorlogie  naar  den  grond  zinkt, 

Haat  men  er  met  eenen  houten  hamer  op.  Wanneer  8   podr ,   60  garri  doen, 

dan  is  elke  podr  7I  garri.  Doch  zo  nauw  neemt  men  het  in  de  burgerlijke  rege- 

ring niet.  Men  telt  voor  de  eerlte  en  derde  podr  7,  en  voor  de  tweede  en  vier- 

de podr ,   8   garri.  Als  een  geheele  podr  verftréken  is,  en  de  7   of  8   garri  gefla- 

gen  zijn,  flaat  men  het  getal  podr  nog  langzaam  na;  doch  maar  tot  vier,  gelijk 

onze  uurwerken  maar  tot  12  flaan.  Des  morgens  begint  men  weer  met  één 

podr.  Te  Suratte  telt  men  32  garri  voor  den  langften ,   en  2   8   garri  voor  den 

kortften  dag. 

Zulk  een  wateruurwerk  en  klok  heb  ik  in  het  huis  van  eenen  afgezetten 

nabab  gezien,  daar  het  aan  geen  Europefche  hang  -en  zak-  horlogien  ontbrak. 

Dus  heeft  men  uit  een  oud  gebruik,  en  misfehien  alleen  ook  om  de  ftaatfie,  de- 

zelven  behouden ;   want  men  zeide ,   dat  lieden  van  grooten  rang  deze  klok  bij 

plegtige  ommegangen  op  de  flraat  vóór  zig  uit  doen  dragen ,   doch  zig  dan ,   in 

plaats  van  het  wateruurwerk,  van  een’  zandloper  bedienen.  Uurwerken  op 
torens  vind  men  hier  zo  min  als  in  Turkije  en  Arabië. 

On- 
(*)  Dit  wateruurwerk  is  ook  in  Stam  in  gebruik.  Voyage  d’ Ovington ,   Tom.  1.  p.  290.  Mij. 

ftaat  voor ,   ergens  gelézen  te  hebben ,   dat  de  oude  Perzen  eenen  fchotel  op  het  water  zetten ,   die 
eerst  na  drie  uuren  zonk ,   en  dat  als  dan  de  tijd  door  trommen  en  trompetten  bekend  gemaakt 

werd.  Het  fchijnt  dus,  dat  dezelven  naar  podr  gerékend  hebben,  gelijk  nog  hédendaagfeh  de  In- 

diaanen. De  poll  en  wipoll  worden  denklijk  alleen  van  Bramanen  tot  Iterrenkundige  en  Henen» 
wikkundige  uitrékeningen  gebruikt*. 

\ 
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Onder  de  tuinen  te  Suratte  is  inzonderheid  bezienswaerdig  de  geen ,   die 

tek  BEG  khan,  van  wicn  bl.  55  gcfproken  is,  heeft  laten  aanleggen  en  bou- 

wen, en  dezen  nabab  5   lak  rupien  (omtrent  333000  rijksdalers) ,   zo  men  zegt, 

gekost  heeft.  In  de  menigvuldige  gebouwen  van  dezen  tuin  vind  menverfchei- 

den  groote  vertrekken ,   die  aan  de  eene  zijde  geheel  open  zijn ,   en  om  te  meer 

fchaduw  te  maken ,   een  verreoverftékend  dak  hebben.  Hier  zijn  kostlijke  ba- 

den ,   een  waterval  en  verfcheiden  kommen  met  fpringende  fonteinen ,   welk  al- 

les in  deze  lugtftreek  zeer  aangenaam  is.  Doch  de  weg  van  den  voornaamften 

ingang  naar  het  hoofdgebouw  is  zofmal,  kronkelend  en  met  zo  veele  deuren 

voorzien ,   dat  men  er  zeer  gemaklijk  op  den  klaaren  dag  zou  kunnen  verdwalen. 

De  paden  tusfehen  de  andere  gebouwen  zijn  insgelijks  zo  fmal  en  kronkelend; 

denklijk ,   wijl  de  bouwheer  zig  daar  door  voor  cene  onverhoede  overvalling  in 

zékerheid  wilde  Rellen.  Behalvende  gemelde  groote  vertrekken ,   zijn  de  overigen 

alle  zeer  klein.  De  paden  in  den  tuin  en  veele  plaatzen  vóór  de  gebouwen  zijn 

geheel  geplaveid.  Doch  deze  kostlijke  tuin ,   met  zijne,  naar  de  Indifche  wijze, 

pragtige  gebouwen  ,   word  flegt  onderhouden.  De  Mohammedaanen  alhier  den- 

ken éven  als  de  Turken  en  Arabiërs.  Zij  bouwen  zelvengaern  groote  paleizen, 

om  zig  eenen  naam  te  maken ,   maar  zij  hefteden  niet  gaern  veel  geld ,   om  het 

gebouw  van  een’  ander’  in  goeden  ftaat  te  houden. 
Om  den  lezer  een  duidelijk  denkbeeld  van  den  aanleg  dezes  tuins  te  géven, 

heb  ik  van  alle  deszelfs  voornaamfte  deden  ,   op  plaat  XIV.,  eenegrondtékening 

ontworpen.  1.)  Is  het  hoofdgebouw ,   drie  verdiepingen  hoog,  en  van  boven 

met  eenc  terras.  2.)  Een  groote  galdcrij  boven  op  den  tuinmuur.  3.)  Ne- 

vengebouwen van  cene  verdieping ,   elk  met  een’  open  dhvdn  (vergaderkamer) 
en  verfcheiden  kleine  vertrekken.  4.)  Verfcheiden  groote  en  kleine  waterkom- 

men met  waterfprongen.  5.)  Wégen  en  plaatzen,  die  allen  geplaveid  zijn. 

<5.)  De  binnenwagt  benéden  in  het  gebouw,  en  daar  boven  woonvertrekken.  7. 

8-)  Geheel  afgeftoten  harems  of  woningen  voor  twee  gemaalinnen  van  den  eige- 

naar, met  tuinen  en  fpringfonteinen ;   alles  op  eenen  hoogeren  grond,  dan  de 

tuin  zelf:  waarfchijnlijk,  op  dat  men  er  niet  gemaklijk  van  buiten  zou  kunnen 

inzien.  Deze  twee  wijken  zijn  zó  aangelegd,  dat  elk  der  beide  gemaalinnen 

alle  gemak  voor  haare  eigene  en  bijzondere  huishouding  heeft ,   en  haare  menig- 

vuldige dienstmaagden  en  flaavinnen  zo  kan  huisvesten ,   dat  zij  met  de  anderen 

in 
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in  het  geheel  geen  betrekking  hebben.  In  den  harêm  8 ,   waar  misfehien  de  meest 

begunftigde  woonde ,   is  een  zeer  pragtig  bad  met  venfters  van  gefiépen  fpiegel- 

glazen,  die  hier  ongemeen  kostbaar  zijn.  In  dit  bad  plagt  de  oude  nabab  zeer 

dikwijls  te  gaan ,   daar  hij  zig  van  fraaije  en  naakte  vrouwsperfoonen  liet  bedie- 

nen ,   die  alle  bedenklijke  pogingen  moesten  in  het  werk  Hellen ,   om  het  vuur , 

dat  bij  hem  reeds  uitgedoofd  was,  weer  te  doen  ontvonken.  9.)  Een  gebouw 

van  twee  verdiepingen ,   met  groote  open  diwdns ,   en  veele  kleine  kamers.  10.) 

Een  laag  gebouw ,   met  verfcheiden  open  diwdns.  Dit  is  ook  tot  eenen  harêm 

gefchikt.  Aan  beide  zijden  en  aan  den  muur  van  den  tuin  zijn  kleine  vertrek- 

ken voor  de  dienstmaagden  en  flaavinnen  der  gemaalin  ,   welke  haare  woning  in 

deze  afgezonderde  wijk  plagt  te  krijgen.  11.)  Een  zeer  ruim  gebouw  van  eene 

verdieping ,   met  verfcheiden  open  diwdns ,   baden  en  kleine  vertrekken.  Hier 

plagt  tek  EEG  khan  zijne  gasten  te  onthalen,  en  ook  raadsvergaderingen  te 

houden.  12.)  Kleine  gebouwen  bij  eenen  waterval.  1 3.)  Twee  boogswijze 

doorgebroken  muuren.  14.)  Eene  groote  poort  met  verfcheiden  woningen  
voor 

de  wagt.  Deze  is  buiten  den  tuin ;   in  den  eigenlijken  muur  van  den  tuin  
zijn  maar 

kleine  deuren.  1 5*)  Drie  putten ,   waaruit  het  water ,   dooi  middel  van  een 

paternosterwerk ,   door  osfen  opgehaald ,   in  bakken  geftort ,   en  van  daar  naar 

de  fpringbronnen  en  andere  waterkunstwerken  geleid  word. 

Onder  de  tuinen  der  Europeërs  is  die  van  de  Hollanders  de  fraailte.  De. 

zelve  is  ongemeen  wél  en  aangenaam  gelegen,  digtbij  den  vloed  Tappi.  De  Eu- 

ropeërs hebben  te  Suratte  ook  hunne  eigen  begraafplaatzen ,   of  kerkhoven ,   en 

op  dezelven  grafftéden ,   welken  verdienen  door  een’  reiziger  befchouwd  te 

worden.  Het  grootfte  gedenktéken  op  het  kerkhof  der  Engelfchen  is  een  ge- 

bouw van  40  voet  hoog,  met  een  fraai  gewelf,  en  aan  twee  hoeken  met  torens. 

In  hetzelve  liggen  twee  broeders  begraven ,   christoffel  en  george  oxinden. 

De  eerfte  Itierf  in  1659  te  Suratte,  en  de  laatfte ,   die  gouverneur  te  Bombay 

was,  ftierf  in  1669.  In  de  kostbaarfte  graftombe  op  de  begraafplaats  der  Hol- 

landers ligt  hendrtk  ADRiAAN  baron  reeden  tot  Drakejlein.  Deze  heer  werd 

door  de  Néderlandfche  oostïnd.  maatfehappij  naar  Suratte  gezonden ,   om  het  ge- 

drag en  bellier  haarer  dienaaren  aldaar  optenémen;  doch  hem  trof  het  lot,  dat 

reeds  anderen ,   met  hetzelfde  oogmerk  naar  Indiën  gekomen ,   ondergaan  had- 

II.  deel.  K   den* 
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den;  hij  ftierf,  in  het  jaar  1697,  op  de  reis  van  Batavia  naar  Suratte ,   en  werd 
hier  met  veel  ftaatfie  begraven. 

Mijn  verblijf  in  deze  ftad  was  te  kort,  dan  dat  ik  van  dezelve  eene  grond- 
tékening  zou  hebben  konnen  maken.  Daarbij  is  zulk  een  werk  bij  de  Euro- 
peërs  in  Indiën  veel  gevaarlijker,  dan  bij  Turken  en  Arabiërs  (*),  en  ik  wilde 

bij  de  Engelfchen,  die  mij  overal  veele  beleefdheden  bewezen,  geen  agterdogt 
verwekken,  als  of  ik  van  hunne  vastigheden  aftekeningen  wilde  maken.  Ik 

kreeg  egter  eene  kaart  van  de  uitwatering  van  den  Tappi ,   welke  een  Engelsch- 

man  voor  eenige  jaaren  gemaakt  had ,   en  op  dewelke  een  Hollandfche  zeeman , 

die  verfcheiden  jaaren  te  Suratte  was  geweest,  de  tégenwoordige  ligging  der 
zandbanken  verbéterde.  Deze  heb  ik  verkleind,  en  op  plaat  XIV.  laten  druk- 

ken ,   om  den  lezer  een  klaar  begrip  van  de  ligging  dezer  ftad  te  géven. 
Den  8fcn  april  vertrok  ik  van  Suratte,  om  met  hetzelfde  fchip ,   waarmede 

ik  gekomen  was ,   weer  naar  Bombay  te  kéren.  Het  was  afgefproken ,   dat  wij 
des  morgens  zeer  vroeg  zouden  afvaren.  Doch  wij  kwamen  niet  voor  10  uuren 

van 

(*)  Een  hairkruller ,   die  in  den  laatften  oorlog,  névens  andere Franfchen ,   als  krijgsgevan- 
gene, naar  Bom. boy  werd  gebragt,  en,  gelijk  een  Engeisch  officier  mij  verzékerde,  in  bet  ge- 

heel het  tékenen  niet  verftond,  maar  ds  onyoorzigtïgheid  had,  zijne  papierrolletjes  meteen 

potlood  op  den  wal  te  bekrabbelen,  werd  door  de  regéring  alhier  als  een  fpion  nsarSt.  Helend 

gezonlen.  In  mijn’  tijd  kwam  een  Gaskonjer  Daar  Bombay ,   die  zijn  fchip  aan  de  Engelfchen 
verkogc,  en  het  geld  in  korten  tijd  doorbragt.  Deze  roemde  zeer  op  zijne  bekwaamheid  om 

grondtékeningen  van  vestingen  te  maken,  en  hij  mogt  er  wel  bijgevoegd  hebben,  dat  hij  niet 

etns  nodig  had,  daarom  uit  zijn  vertrek  te  gaan,  wijl  hij  in  ees  hoog  huis  niet  verre  van  den 

wal  woonde.  Dit  gaf  gelégenheid,  dat  de  eigenaar  van  liet  huis  aanftonds  bevel  kreeg,  den 

Gaskonjer  niet  langer  in  zijn  huis  te  laten  wonen.  Nogchans  werd  hem  niet  verboden,  langs  de 

veste  te  wandelen;  want,  dat  men  op  die  wijze  béter  eene  grondtékening  van  eene  vesting  kan 

ontwerpen,  dan  wanneer  men  in  een  hoog  huis  het  gezigt  over  de  Had  en  een  gedeelte  van  den 

wal  heeft,  zulks  was  den  gouverneur  misfehien  onbekend.  Doch  ik  denk  niet,  dat  de  Engel- 

fchen in  het  algemeen  van  dezen  Gaskonjer  iet  tevrézen  hadden.  Te  Mochha  honnie  ik,  dac  de, 

Hollanders  te  Batavia  eenen  Arabifchen  koopman  van  Jemen  eenige  jaaren  in  de  gevangenis  ge- 

zet hadden,  om  dat  hij  de  nieuwsgierigheid  had  gehad,  de  lengte  en  dikte  van  een  groot  ftukge- 

fchut  te  niéten. 
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van  de  Rad,  en  het  gevolg  daarvan  was,  dat  wij  het  fchip  eerst  te  3   uuren  na 

middennagt  bereikten.  Op  zulk  eene  nagtreis ,   in  een  open  boot,  had  ik  mij  niet 

gewapend,  en  dit  veroorzaakte  mij  eene  zwaare  verkoudheid.  Onze  fchipper , 

James  moffat,  vertrok  den  volgenden  dag,  des  morgens  om  5   uuren,  van  Su- 

rattc,  en  kwam  reeds  des  namiddags  te  1   uur  aan  boord.  Een  ander  boot,  dat 

maar  één  uur  laater  afgevaren  was,  bereikte  het  fchip  eerst  den  iodan  des  na- 

middags te  2   uuren.  Zo  zeer  kan  men  hier  door  winden  en  den  Herken  vloed 

opgehouden  worden.  Ons  fchip  lag  ondertusfchen  ook  vrij  verre  van  land. 

Den  ii den  april  gingen  wij  onder  zeil  met  veertig  of  vijftig  kleine  vaartui- 

gen ,   die  zig  verzameld  hadden ,   om  onder  ons  geleide  naar  Bombay  te  vertrek- 

ken. Den  iaden  kwamen  eenige  rooffchépen  regt  op  ons  aan,  en  fchénen  wel 
lust  te  hebben ,   zig  onder  onze  vloot  te  mengen ,   waarop  aanftonds  alle  de  klei- 

ne vaartuigen  zig  rondom  ons  verzamelden.  Onze  fcheepsbevelhebber  gaf  den 
vreemden  fchépen ,   door  verfcheiden  kanonfchooten ,   te  verftaan  ,   dat  wij  hun 

gezelfchap  niet  begeerden.  Zij  Hoorden  er  zig  egter  niet  aan,  totdateenfchoot 

zo  wél  trof,  dat  de  kogel  vóór  een  van  hunne  vaartuigen  de  oppervlakte  van 

het  water  ftreek ,   zig  weer  om  hoog  verhief  en  aan  de  andere  zijde  van  hetzelve 

in  het  water  viel.  Dit  was  van  die  uitwerking ,   dat  do  rovers  afdeinsden.  Zij 

verlieten  ons  nogthans  niet  geheel,  en  wij  vreesden,  dat  zij  ons  des  nagts  weer 

zouden  nader  komen.  Want  het  gebeurt  niet  zelden,  dat  zij  eene  vloot,  als  de 

onze  was ,   des  nagts  van  verfcheiden  kanten  aantasten ,   en ,   als  het  Engelsch 

fchip  aan  de  eene  zijde  vuurt ,   aan  eene  andere  zijde  eenige  kleine  vaartuigen 

wegliepen.  Doch  zij  waagden  het  niet,  ons  weêr  te  naderen,  en  wij  kwamen 

allen  ,   den  1 3den  april,  gelukkig  te  Bombay. 

De  Eu^elfchen  verwagtten  bij  mijn  vertrek  twee  fchépen,  die  zij  nog  voor 
het  begin  van  den  regentijd  naar  Europa  wilden  terug  zenden.  Dezen  hoopte 

ik  reeds  te  Bombay  te  vinden ;   doch  vernam ,   dat  zij  voor  den  régentijd  niet 
zouden  komen ,   wijl  zij  van  Bengalen  en  Madras  eerst  naar  Batavia  en  Banculen 

gezonden  waren.  Ik  nam  derhalven  het  befluit,  om  met  hetzelfde  fchip,  waar- 
mede de  reis  naar  Suratte  gedaan  had ,   naar  China ,   en  van  daar  meteen  Deensch 

fchip  naar  Koppenhagen  te  gaan.  Doch  den  20'ien  april,  als  dit  fchip  onder  zeil 
ging,  was  ik  reeds  weêr  zo  zieklijk,  dat  ik,  zonder  oogenfehijnlijk  gevaar, 

zulk  eene  reis  niet  kon  ondernemen.  Ik  was  derhalven  genoodzaakt,  gedurende 
K   2   den 
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den  regentijd  nog  te  Bombay  te  blijven,  en  nam  daarbij  het  vast  befluit,  den  te- 

rugweg over  Basra,  die  mij  voorgefchréven  was ,   te  némen,  wanneer  mijne 

gezondheid  maar  eenigermaate  weer  herfteld  zou  zijn.  Alle  onze  natuurlijke 

zeldzaamheden,  die  wij  in  den  Arabifchen  zeeboezem  gezameld  hadden,  hadden 

wij ,   de  heer  cramer  en  ik  ,   reeds  naar  Tranquebar  gezonden.  Naderhand  zond 

ik  alle  de  handfchriften  mijner  reisgenooten ,   als  méde  een  gedeelte  van  mijne 

eigen  papieren  over  Londen  naar  Koppenhagen.  Want,  wijl  ik  niet  kon  voor- 

zien, wat  mij  op  de  terugreis  nog  zou  ontmoeten ,   oordeelde  ik  het  raadzaam, 

de  laatfte  langs  een’  anderen  weg  te  zenden ,   op  dat  niet  de  ganfche  vrugt  der 

reize  verloren  ginge,  ingeval  dc  dood  mij  insgelijks  had  weggerukt,  
of  dat  ik 

ware  geplonderd  geworden. 

REIS  van  BOMBAY  naar  MASKAT  en  ABUSCHAHHR,. 

M   tjn  vertrek  van  Bombay  vertraagde  nog  tot  den  8ften  december  1764, 
als  wanneer  ik  aan  boord  ging  van  een  klein  boiiogfchip  deroostïnd.maatfcbappij, 

dat  eene  reis  naar  Maskat  en  den  Perfifchcn  zeeboezem  zou  doen.  De  winden 

zijn  in  deze  ftreek  zo  beftendig ,   dat  een  ervaren  fchipper  gemeenlijk  reeds  te 

voren  kan  wéten ,   welken  wind  hij  op  zéker  jaargetij  onder  déze  of  géne  lengte 

en  breedte  zal  aantreffen.  In  zékere  maanden  kan  hij  van  Bombay  regtdoor 

naar  Maskat ,   zelfs  tot  naar  Basra  komen ,   zonder  dat  hij  nodig  heeft  zijn  top- 

zeil in  te  halen  ;   op  andere  tijden  daarentegen  moet  hij  zijnen  weg  eerst  zo  verre 

zuidwaard  némen,  dat  hij  de  linie  voorbij  is,  dan  verre  naar  het  westen  zeilen , 

tot  dat  hij  de  pasfaatwinden  krijgt,  met  welken  hij  wéderöm  naar  de  kust  van 

Arabië  en  den  PerGfchen  zeeboezem  kan  komen.  Het  tégenwoordig  jaargetij 

was  noch  het  beste,  noch  het  flegtfte,  om  deze  reis  te  doen.  Onze  fchipper 

verwagtte  vecle  noordiijke  winden i   hij  hoedde  zig  derbalven  zo  veel  mogelijk,, 

om  in  het  eerst  niet  te  verre  naar  het  westen  te  komen,  dewijl  hij  anders  den 

noordenwind  naderhand  regt  tégen  zou  gehad  hebben. 

Z   o   lang  wij  ons  niet  boven  de  twee  of  drie  graaden  van  de  Indifche  kust 

ver- 
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verwijderden ,   zagen  wij  zeer  dikwijls  de  kleine  waterflangen ,   vandewelkenikin 

het  eerfte  deel,  bl.  432  ,gefproken  heb.  Men  zegt,  dat  men  dezelven  ook  in 

menigte  in  den  Perfifchen  zeeboezem  vind.  Den  I2dcn  december  lichtte  het  zee- 

water des  avonds  zo  fterk  ,   als  ik  het  anders  nooit  gezien  heb.  Want  nu  fcheen 

de  oppervlakte  der  zee,  wel  eene  halve duitfche mijl  verre,  met  breede  vlammen 

bedekt  te  zijn,  daar  men  anders  in  andere  gewesten  flegts  kleine  vonken  ziet, 

wanneer  het  water  geflagen  word  (*).  In  het  eerfte  deel,  bl.  7.  heb  ik  de  ge- 

dagten  opgegéven ,   dat  het  lichten  van  het  zeewater  voornaamlijk  veroorzaakt 

word  door  de  medufas,  of  zeekwallen ,   in  het  Deensch  manster ,   en  in  het  En- 

gelsch  blubber s   genoemd.  Ik  zag  van  dezelven  naderhand  bij  ftil  weeder  ook 

zulk  eene  ménigte ,   en  daar  onder  zulke  grooten ,   als  ik  ze  nergens  gezien  heb. 

Denklijk  vind  men  hier  ook  nog  andere  zeegedierten ,   die  des  nagts  lichten.  Tc 

Bombay  heb  ik  dikwijls  zulk  eene  foort  van  licht  op  de  ftraaten  of  misthoopen 

gezien ,   en  het  in  het  eerst  voor  verrot  hout  of  voor  Hchtwormen  gehouden. 

Doch  het  was  het  ingewand  van  een’  kleinen  ftijmagtigen  visch ,   welke  hier  de 

gemeene  fpijs  der  armen  is. 

Op  de  reis  naar  Mas  kat  gaf  ik  alle  avonden,  als  wij  helder  weeder  hadden, 

op  het  flikkeren  dci*  fterren  agt,  waarvan  de  heer  michaclts  in  de  88^  vraag 

berigt  begeerd  had,  wijl  zommige  reizigers  verzékerd  hebben,  dat  de  vaste  fter- 

ren in  zommigen  gewesten  van  het  Oosten  niet  zo  fchitteren  als  in  Europa. 

Den  i5den  december  was  de  gezigtëinder  allerhelderst,  en  dezen  avond  zagen 

wij  niet  alleen  jupiter ,   maar  ook  den  fyrius  zodra  dezelven  maar  boven  den  hori- 

zont kwamen ;   doch  procyon  eerst  2   graaden  hoog ; '   de,  mindere  fterren  eerst  na 

dat  zij  10  graaden  ho'og  geklommen  waren ,   en  de  fterren  van  de  eerfte  grootte 

tindelden  reeds  op  25  graaden  hoogte  éven  zo  fterk ,   als  in  de  zomernagten 

bij  ons. 
Den  2iften  en  22^  zagen  wij  verbaasd  groote  fchaaren  dolfijnen,  die  als 

een’  wedloop  met  ons  hielden ,   en  ons  verre  voorbij  kwamen ,   niettégenftaande  ons 

fchip 

(+)  Het  zelfde  verfchijnzel  zag  de  kapitein  sarris,  in  1612,  op  de  poolshoogte  van  8°.  rJ. 

Hij  bevord  naderhand  ,   dat  deze  vreeslijke  vertoning  door  zeekatten  ( Cuttlefish )   veroorzaakt  werd.. 

Mistorijche  bejebrijving  der  reizen ..  I.  Deel. 
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fchip  \   van  eene  duitfche  mijl  in  een  uur  zeilde.  Agt  of  tien  zomtijds  naast  el- 

kander fprongen  dikwijls  uit  liet  water,  zonder  daarom  van  hunn’ regten  weg 
aftekomen,  of  agter  te  blijven.  Dezen  laatften  dag  kregen  wij  RdsKalkdt, 

een  voorgebergte  op  de  kust  van  Omdn ,   een  gewest  van  Arabië,  in  het  gezigt. 

De  Engelfche  reisbefchrijvers  rékenen  het  gemeenlijk  tot  gelukkig  Arabië.  Den 

23ften  kwamen  wij  tot  in  de  nabijheid  van  Maskdt.  Hier  kregen  wij  Uil  te,  en 
de  ftroom  was  op  deze  kust  zo  fterk,  dat  wij  daar  door  in  éénennagt  bij  de  6   duit- 

fche mijlen  terug  gedréven  werden.  De  volgende  dagen  was  de  wind  ons  fteeds 

tégen ,   en  de  ftroom  nog  éven  fterk ,   zo  dat  wij  zelfs  alle  moeite  hadden  ,   om 

maar  van  land  aftehouden.  De  kust  van  Omdn  is  zeer  fteil  en  gevaarlijk ,   en  het 

water  zo  diep,  dat  men  nabij  land  dikwijls  op  50  vademen  nog  geen  grond  vind. 

Den  z8ften  waren  wij  nog  bij  het  voorgebergte  Kalhdt.  Wij  zogten  dien  zelfden 
dag  weer  de  ruime  zee,  en  waren  dus  niet  meer  in  gevaar  van  te  ftranden.  On- 

dertusfehen  moesten  wij  nog  tot  den  2'Jen  januarij  1765,  meestendeels  geftadig 
tégen  wind  en  ftroom ,   kruisfen.  Daarenboven  hadden  wij  veeltijds  ftorm  en 

régen;  en  wijl  het  mij  aan  winterkléderen  ontbrak,  hebbende  te  Bombay  weer 

de  Europefche  kléding  aangenomen ,   was  het  koud  weeder  mij  zeer  gevoelig. 

Dezen  dag  kregen  wij  egter  des  namiddags  gunftigen  wind ,   en  wij  bereikten  ein- 

delijk den  3den  januarij  de  haven  van  Maskdt. 

Den  4<fcn  des  morgens  kwamen  verfcheiden  Indifche  vaartuigen  in  de  haven, 

die ,   naar  landsgebruik ,   hunne  aankomst  en  hunne  vreugde  over  de  gelukkige 

reis,  met  trommelen  en  fchalmeijen  bekend  maakten.  Een  van  dezelven  wierp 
het  anker  digt  bij  ons  fchip.  Tot  mijne  verwondering  vond  ik  op  hetzelve 
twee  arme  Franfchen,  die,  na  het  verlies  van  Pondichery ,   gansch  Indiën  afge- 

lopen hadden,  en  nu  foldaaten  bij  eenen  Indifchen  fchipper  waren,  wiens  vaar- 

tuig niet  eens  een  verdek  had.  Zeer  veele  braave  lieden  van  dien  landaard  zijn 
door  den  laatften  oorlog  verftrooid  en  genoodzaakt  geworden ,   hun  brood  kom- 

merlijk bij  Mohammedaanen  en  Heidenen  te  verdienen. 

M   a   s   k   a t   behoort  aan  eenen  onafhanglijken  arabifchen  vorst,  die  te  Rostdk 

zijn  verblijf  houd ,   en  zig  Imam  van  Omdn  noemt  (*).  De  inwoners  van  dit land 

(*)  Befchrij ving  van  Arabië,  bl.  280. 
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land  zijn  Mohammedaanen.  De  koran  is  dus  hun  voornaamfte  wetboek.  Doch 

zij  behoren  tot  eenen  aanhang,  die  zig  Abadï  of  Beiafi  noemt,  en  uit  de  arabi- 

fche  fchrijvers  reeds  voor  lang  bekend,  doch  door  de Europefchc reizigers,  mijns 

wétens ,   in  het  geheel  niet  aangemerkt  is.  De  Sunniten  zo  wel  als  de  Schiiten 

noemen  hen  Chauaredsji:  doch  dit  is  een  fmaadnaam,  die  in  Oman 

éven  zo  haatlijk  is ,   als  de  naam  rdfedi  bij  de  Perzen ,   en  de  naam  ketter  bij  de 

Duitfchers.  Abul  farah,  maakt  reeds  gewag  van  deze  Chauaredïji  {*') ,   en 
ik  twijfel  niet,  of  het  zijn  dezelfden  ,   die  sales  (**)  en  andere  fchrijvers  Kha- 

rejites  noemen.  Hunne  grondftellingen,  waarvan  in  de  Befchrijving  van  Ara- 

bië,  bl  20,  iet  gezegd  is ,   komen  al  vrij  wél  overeen  ,   met  het  geene  anderen 

van  de  Kharejiten  gezegd  hebben;  namelijk,  dat  zij  den  nakomelingen  van  mo- 

Hammed  of  ah  geen  voorrang  boven  andere  Arabiers  van  oude  gellagten 

géven. 
Onder  alle  de  Mohammedaanen,  die  ik  ken,  léven  er  geen  zo  néderig  en 

matig  als  deze  Beiafi.  Zij  roken  geen  tabak ,   drinken  niet  eens  lcoffij ,   en  dus 

nog  veel  minder  iterke  dranken.  De  aanzienlijke  kleed  zig  niet  pragtiger,  dan 

de  gemeene  man ,   behalven ,   dat  hij  wel  een’  fijner  tui  ban  op  het  hoofd ,   en 
een’  kostlijken  fabel  op  zijde,  of  een  mes  vóór  het  lijf  draagt.  Zij  laten  zig  niet 

ligt  door  geweldige  driften  vervoeren;  zijn  beleefd  jégens  vreemdlingen,  en  ver- 

gunnen dezelven  te  Maskat  ongehinderd  volgens  hunne  eigen  wetten  te  léven. 

In  plaats  dat  de  Baniaanen  in  Jemen  genoodzaakt  zijn,  hunne  dooden  te  begra- 

ven, mogen  de  geenen,  die  hier  wonen,  dezelven  verbranden ;   en,  daar  de 

jooden  in  de  andere  mohammedaanfche  landen  zig  door  hunne  kléding  van  an- 

dere landaarden  moeten  onderfcheiden ,   mogen  zij  zig  hier  éven  als  de  Arabiërs 

kléden.  Als  in  andere  landen  der  Sunniten  een  Baniaan,  Jood  of  Chrhten  bij 

een  Mohammedaansch  vrouwsperfoon  betrapt  word ,   moet  hij  een  Mohamme- 

daan worden,  of  ten  min  Ren  eene  groote  geldboete  betalen.  Doch  bij  deBeia- 

fiten  te  Maskat  ftoort  de  regering  zig  daar  niet  aan ,   bijaldien  de  vreemdling  zig 

alleen  bij  zulke  vrouwspersonen  vervoegt ,   van  dewelken  men  weet,  dat  zij  zig, 

an- 

{*)  Tocqcku  fpecimen  histories  arabum,  p.  26,  269. 

(**)  Pulimimry  discourje,  p.  173.  Uijlory  of  the  Ottoman  Empire  hy  rycaut  ,   p.  227. 
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anders  ook  aan  Mohammedaanen  voor  geld  overgéven.  Eene  geheele  ménigte 

van  deze  flegte  vrouwlieden  woont  in  eene  bijzondere  wijk  buiten  de  ftad  (*). 

Voor  het  overige  is  de  burgerlijke  regéring  hier  zo  voortred  ijk ,   dat  men  in  het 

geheel  van  geen  dieverij  hoort,  fchoon  het  niets  vreemds  is,  koopwaaren  gedu- 

rende geheele  wecken  op  de  ftraat  te  zien  liggen.  Niemand  mag  des  nagts  zonder 

licht  op  de  ftraat  verfchijnen ;   en ,   op  dat  men  geen  waaren  zou  binnen  bren- 

gen, en  de  regéring  daardoor  ten  aanzien  van  den  tol  niet  bedrogen  worden, 

/   mag  geen  boot  na  zonneondergang  aan  land  komen ,   zelfs  niet  eens  van  het 

eene  fchip  naar  het  andere  gaan. 

De  Imam  heeft  in  deze  ftad  eenen  Wall,  of  kommandant,  eenen  JVekily 

of  bewindsman  van  den  tol  alhier,  onder  welken  ook  alle  de  kooplieden  en 

vreemd- 

(*)  Onder  de  verfcheiden  Castenm  Indiën  vind  men  ook  danzervsfen ,   die,  éven  als  de  Gaste 

in  Egipte,  en  de  Tschingane  tc  Konttantinopel  bij  een’  ieder,  die  er  voor  wil  betalen,  voor  geld 
danzen  en  zingen.  Doch  de  heidenfehe  danzeresfen  trouwen  nooit.  Haare  dogters  léren  het 

handwerk  der  moeder ,   en  de  zoons  worden  gemeenlijk  foldaaten.  Twee  Engelfchen  en  ik  lie- 

ten te Maskat,  op  een’  avond,  eenigen  van  deze  danzeresfen,  die  zig  om  de  Indifche  kooplieden 

aldaar  ophielden,  komen,  doch  ik  vond  haaren  dans  en  haare  muziek  niet  béter  dan  die  der  Ga- 

ste in  Egipte.  Op  een’  anderen  avond  lieten  wij  drie  jonge  Indiaanen  komen ,   waarvan  de  eene 

zulk  eene  viool  fpeelde,  als  bij  Eop  plaat  XXVI.  van  het  eerfte  deel  afgebeeld  Is;  de  andere 

had  een  paai  metaalen  tafelborden,  en  de  derde  eene  trom  dwars  vóór  het  lijf  gebonden.  Zij 

zongen  en  dansten  alle  drie.  Ik  zag  deze  jonge  lieden  met  vermaak.  Van  hunne  Indifche  ge- 

zangen kon  ik  wel  geen  woord ,   doch  uit  hunne  gebaerden  en  de  muziek  fchier  alles  verftaan. 

Zij  zongen  meestendeels  van  liefde -en  helden -bedrijven ,   enéénftuk,  waarin  zij  de  Portugee- 

fen  in  hunnen  tégenwoordigen  toefhnd  affehetsten.  Dezen  zijn  niet  meer  die  helden ,   welken 

zij  in  die  eeuw  waren,  toen  zij  Indiën  veroverden.  Zij  hebben  van  hunne  groote  bezittingen  in 

dit  waereldgewest  flegts  weinigen  meer;  nogthans  betonen  zij  in  hunne  gefprekken  en  in  hun 

ganfebe  gedrag  nog  dezelfde  trotsheid;  dit  laatfte  werd  door  de  Indiaanen  zo  wel  uitgedrukt,  dat 

het  niet  béter  door  Europefche  toueelfpélers  zou  hebben  kunnen  gedaan  worden.  In  plaats  dat 

de  danzeresfen  febier  altijd  op  dezelfde  plaats  blijven  Haan,  en  alleen  haar  lichaam  bewégen , 

maken  deze  danzers  bijwijlen  tamelijke  fprongen.  In  het  algemeen  dansten  en  fpeelden  zij  vol- 

komen naar  de  maat.  Alle  hunne  toonen  waren,  éven  als  die,  welken  ik  bij  de  Arabiers,  Per- 

zen en  Turkomannen  gehoord  heb,  in  eene  vier  vierden  of? maat.  Zij  zingen  dikwijls  hij  beur- 

ten; en  als  er  verfcheidsn  te  gelijk  zingen,  hoort  men  van  allen  dezelfde  melodie,  ten  zij  een  van 

hun  een’  doorgaanden  bas  zingt. 
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vreemdlingen  flaan ,   en  eenen  Kadi.  Het  getal  der  Baniaanen ,   of  Indiaanen , 

zowel  kooplieden  als  handwerkers  en  bedienden,  die  zig  hier  ophouden  ,   fehat 

men  op  12  honderd.  Hier  wonen  maar  zeer  weinig  jooden ,   en  in  het  geheel 

geen  Europeërs.  Ik  had  van  Bombay  aanbevelingsbrieven  aan  den  Wekll  al- 

hier ,   en  aan  den  makelaar  der  Engelfchen ,   eenen  Baniaan ,   welken  mij  beiden 

veel  beleefdheden  bewézen.  Den  eerllen  bezogt  ik  maar  zelden ,   om  hem  geen 

rékenfehap  te  behoeven  te  géven  van  mijne  verrigtingen ,   inzonderheid  van  de 

réden ,   waarom  ik  binnen  en  buiten  de  Rad  zo  dikwijls  ging  wandelen ,   hetwelk 

hij  van  de  andere  Europeërs ,   die  hier  komen ,   niet  gewend  was.  De  laatfle 

maakte,  dat  ik  kennis  kreeg  met  een  paar  Arabiers,  en  met  den  fchech  der  joo- 

den ,   welke  allen  dit  land  zeer  wél  kenden.  Door  dien  weg  kreeg  ik  veele 

aardrijkskundige  en  andere  berigten  van  Oman ,   die  men  reeds  inde  befchrijving 

van  Arabië  vind.  Ik  zal  derhalven  hier  flegts  nog  iet  van  de  ligging  der  Rad 

Maskdt  melden ,   waarvan  ik  op  plaat  XV.  eene  grondtékening  ontworpen  heb. 

Maskét  is  zo  wel  door  de  natuur  als  door  de  kunst  zeer  wél  bevestigd. 

Op  en  tégen  de  fleile  klippen  aan  beide  zijden  der  haven,  in  dewelke  de  groot- 

Re  fchépen  voor  alle  winden  veilig  kunnen  voor  anker  liggen,  zijn  verfcheiden 

batterijen  en  kaReelen ,   die  flerk  met  grof  gefchut  bezet  zijn.  Van  de  laatflen 

zijn  inzonderheid  de  beide  kaReelen  Mirctni  (1.)  en  Jelali  (2.)  merkwaardig, 

doordien  dczelven  de  ruimfle  zijn ,   en  digt  bij  de  Rad  op  fleile  klippen  liggen. 

De  batterijen  en  torens  (3.)  zijn  flegts  klein.  De  Rad  is  met  een’  muur  om- 
ringd, die  agt  torens ,   of  veeleer  batterijen,  met  gefchut  heeft,  fchoon  hij  an- 

ders niet  flerk  is.  Aan  de  noordwestzijde  is  hij  het  zwakfte;  want  hier  (4.)  is 

in  den  fladsmuur  eene  groote  tralie  van  hout,  om  het  water,  dat  in  den  regen- 

tijd met  groot  geweld  van  de  omliggende  bergen  afflort,  doortogt  te  géven. 

Wijl  de  inwoners  hier  nog  minder  pragt  en  gemak  zoeken  ,   dan  andere  Moham- 

medanen ,   zijn  hunne  huizen  doorgaans  flegt.  Zelfs  de  beide  moskeen ,   die  zij 

hebben,  zijn  klein  en  donker,  en  zonder  minareen.  De  beste  gebouwen  in  de 

Rad  zijn  twee  Portugeefche  kerken ,   waarvan  de  eene  thans  de  woning  van  den 

Wali ,   en  de  andere  een  pakhuis  is.  Buiten  de  Rad  is  eene  tamelijk  groote  vlak- 

te met  eenige  tuinen,  die  in  het  heet  jaargetij ,   wégens  den  lommer,  dien  men  hier 

van  dadel -en  andere  boomen  kan  hebben,  nog  al  aangenaam  zijn.  En  de  hui- 

zen buiten  den  fladsmuur ,   welken  men  eene  voorflad  van  Maskdt  kan  noemen , 

II.  deel.  L   zijn, 
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zijn ,   éven  als  een  gedeelte  der  huizen  binnen  de  ftad ,   enkel  flegte  hutten  met 
matten  gedekt.  Alles  is  door  de  natuur  wél  verfterkt.  De  vlakte  is  met  fteile 
en  naakte  rotzcn  omgéven ,   en  heeft  maar  drie  fmalle  uitgangen ,   die  gemak- 

lijk verdédigd  kunnen  worden.  De  eene  uitgang  (5.)  leid  naar  Sêddof,  de  twee- 

de (6.)  naar  Kalbu  ,   en  de  derde  Qj .')  naar  Mattrach.  De  beide  eerfte  plaatzen Zijn  flegte  dorpen.  De  laatfte  is  eene  flegte  ftad  met  een  kafteel ,   en  alle  drie 
liggen  aan  de  zee.  Maskat  ligt  dus  aan  het  einde  van  eene  golf,  tusfchen  fteile 

klippen ,   op  een  voorgebergte  of  halfëiland.  Deszelfs  poolshoogte  vond  ik  230. 

3?'.  en  de  afftand  van  Bombay  is,  volgens  de  aanmerkingen  der  Engelfehe  fchip- 
pers,  12°.  naar  het  westen.  Dezen  zeggen  ook,  opgemerkt  te  hebben ,   dat  hier 
op  den  dag  der  nieuwe  en  volle  maan  om  11  uuren  het  hooglte  waterzij,  en 
d.tt  de  vloed  12  tot  14  voet  hoog  rijze.  De  afwijking  der  kompasnaald  is  tus- 

fchen de  4   en  5°.  naar  het  westen. 

Aan  den  voet  van  eenen  berg,  bij  is  eene  bron,  die  A/hntórinhetdroo- 
ge  jaargetij  van  versch  water  voorziet.  Dit  word  hier  met  veele  moeite  door 

eenen  os,  éven  als  bij  B.  op  plaat  XV.  van  de  bef:  brij  ving  van  Arabië, 
door  eenen  mensch,  in  eenen  grooten  léderen  zak,  opgetrokken,  in  eenen  bak 
geftort,  en,  door  buizen  ,   tot  bij  de  haven  geleid  ;   zodat  hier  ook  boots  met 
weinig  moeite  water  kunnen  innémen.  Deze  waterleiding  fchijnt  nog  een  werk 
der  Poi  tugeelèn  te  wézen.  Bij  9   loopt  het  uit  twee  ijzeren  pijpen,  die  vvaar- 
fchijniijk  eertijds  als  eene  kraan  toegemaakt  werden ;   doch  tegenwoordig  wor- 

den dezelven  alleenlijk  met  léder  toegebonden,  dat  telkens,  als  iemand  water 
haalt,  losgemaakt  moet  worden.  In  de  beide  kafteelen  1.  cn  2.  zijn  grootewa- 
tei  bakken ,   die  fteeds  met  dit  water  vol  gehouden  worden. 

Andere  reizigers  hebben  willen  verzékeren ,   dat  het  te  Maskat  nauwlijks 
eens  in  een  geheel  jaar  ïegent  (*),  Gedurende  mijn  verblijf  in  deze  ftad  régen- 
de  het  van  den  i2iit"  tot  den  ipden  januarij  dagelijks,  en  wij  hadden  doorgaans 
zulk  donker  weeder ,   dat  ik  van  hier  zou  hebben  moeten  vertrekken ,   zonder 

vol* 

(*)  Foyage  dovingto»,  Tom.  II.  p.  127.  Deze  reisbefchrijving  is  anders  zeer  nauwkeurig. 
Een  bewijs ,   dat  een  reiziger  niet  van  alles  éven  volkomen  berigten  kan  bekomen. 

J 
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voldoende  waarnemingen  omtrent  de  poolshoogte  te  kunnen  doen ,   indien  ik 

zulks  in  den  nagt  van  den  uden  tot  den  I2den  januarij  niet  waargenomen  had. 

Maar  in  de  zomermaanden,  als  de  zon  nabij  het  toppunt  komt,  en  de  ftr aaien 

der  zonne  nog  daarenboven  van  de  omliggende  naakte  rotzen  terugkaatzen ,   is 

het  in  deze  ftad  zo  heet,  als  mogelijk  op  weinig  plaatzen  in  de  waereld.  De 

bergen  op  de  kust  van  Oman  in  het  algemeen  fchijnen  kaal  en  onvrugtbaar  te 

zijn.  De  dalen ,   in  tegendeel ,   zijn  te  béter  bebouwd.  En  daarom  is  te  Mas- 

kat een  overvloed  van  allerlei  fchoone  vrugten ,   het  vleesch  is  hier  in  menigte 

en  zeer  goed ,   en  de  zee  verfchaft  eenen  overvloed  van  visch  (*').  Van  de 

voordbrengzels ,   die  van  Oman  uitgevoerd  worden,  zijn  de  dadels  het  voornaam- 

fte.  Geheele  fcheepsladingen  van  dezelven  gaan  uit  verfcheiden  havens  naai- 
den Arabifchen  zeeboezem ,   naar  Indiën  en  andere  oorden.  Maskat  is  ook  de 

ftapelplaats  der  meeste  waaren ,   die  uit  den  Perfifchen  zeeboezem  naar  Hadra. 

maut,  Jemen,  Hedsjas  en  gansch  Indiën ,   of  van  daar  naar  den  Perfifchen  zee- 

boezem moeten  gcLiagt  worden.  Hetzelfde  zegt  arrianus  en  andere  oude 

Griekfche  fchrijvers  van  Mos  ca,  eene  haven  in  deze  fiieek,  en  denklijk  Maskat 

zelf.  Want  niet  alleen  hebben  de  naainen  eene  groote overéénkomst ,   maar, 

Wijl  de  kust  uit  eene  harde  rots  beftaat,  en  het  water  digt  bij  dezelve  diep  is, 

kan  men  niet  anders  befluiten ,   dan  dat  de  haven  van  Maskat  voor  eenige  dui- 

zend jaaren  reeds  al  zo  goed  is  geweest,  als  zij  tégenwoordig is.  Bij  abulfeda 

en  in  de  tafels  van  nasser  ed  dïn  en  ulug  eeigh  vind  ik  de  ftad  Maskat  niet 

gemeld.  SoMr  was  toen  de  voornaamfte  handelftad  in  Oman.  Misfchien  was 

de  regéring  te  Maskdt  in  dien  tijd  van  dien  aart ,   dat  de  onderdaanen  geen  han- 
del 

(*)  Alexander  hamilton  verzékert,  dat  de  Arabiërs  te  Maskat  de  visfehen  kunnen  bezwé- 

ten.  Hij  zegt,  zelf  gezien  te  hebben  ,   dat  iemand  hier  aan  den  oever  riep  tdl,  tdl,  tdll  (komt) 

en  dat  de  visch  hierop  in  groote  ménigte  was  gekomen.  Ik  heb  in  deze  haven  zo  veel  visch  ge- 

zien ,   als  anders  op  geen  plaats  in  de  waereld,  maar  nooit  gehoord,  dat  de  visfehen  aan  hetftrand 

komen,  als  een  Arabier  ze  roept.  De  visfers  zaten  hier  op  éven  zulke  vlotten,  als  die,  waar- 

van de  visfers  in  den  Arabifchen  zeeboezem  zig  bedienen  ( Befchrijving  van  Arabië  bi.  204)  ets 

vongen  de  visch  of  met  netten  ,   of  met  angels ,   of  ook  met  een  zéker  zaad,  waarvan  zij  bedwelmd 

Werden ,   als  zij  er  van  aten. 
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del  met  uitlanders  konden  drijven.  En  daarom  kan  de  naain  dezer  ftad  den  ga- 
meiden fchrijveren  onbekend  zijn  gebléven. 

Geen  Europeer  heeft,  mijns  wétens,  tot  nog  toe  van  Maskdt  reizen  land- 

waard in  gedaan.  Nogthans  verdient  het  landfchap  Oman ,   dat  het  van  aard- 

rijks-en  natuurkundigen  nauwkeuriger  bezogt  worde;  en ,   volgens  het  geen  ik 
te  Maskat  gehoord  heb,  reist  men  in  het  gebied  van  den  Imam  van  Oman  niet 

minder  veilig  dan  in  Jemen  (*).  Noch  mijne  gezondheid,  noch  andere  om- 
ftandigheden  lieten  mij  toe,  deze  reis  te  ondernémen.  Men  vind  hier  wel  dik- 

wijls gelégenheid,  om  met  een  klein  fchip,  hetwelk  de  Arabiërs  tarhd  of  trdnki 

noemen  (**) ,   naar  den  Perfifchen  zeeboezem  te  varen.  Doch  ik  agtte  het  niet 
raadzaam,  daarméde  te  gaan,  doordien  men  op  dezelven  in  dit  jaargetij  te  zeer 
aan  het  guure  weeder  blootgefteld,  en  dikwijls  ook  voor  de  zeerovers  niet  vei- 

lig is.  Daai  entégen  heeft  men  op  een  Europisch  fchip  wégens  het  laatfte  niets 
te  vrezen.  Kapitein  price,  met  wien  ik  van  Bombay  gekomen  was,  had  ik 

reeds  naar  den  Perfilchen  zeeboezem  laren  vertrekt-**»,  om  uai  ik  ecu  Engelsch 
Europisch  fchip,  dac  kon  na  ons  van  Bombay  zou  afzeilen,  verwagtte.  Dit 

was  den  I2d^n  aangekomen.  Wijl  ik  nu  vreesde,  naderhand  zulk  eene  goede 
gelégenheid  niet  aantetrelfen ,   om  naar  den  Perfifchen  zeeboezem  te  komen , 

liet  ik  de  reis  in  het  binnenfte  van  Oman  zulken  van  mijne  navolgers  over , 

wier  tijd  en  omftandigbeden  zulks,  béter  toelieten,  en  vertrok  den  i3den  januari] 
van  Maskdt. 

Den  I9den  des  avonds  van  8   uuren  30  minuuten  tot  9   uuren  30  minuuten, 
als  wij  zo  fterk  zeilden ,   dat  wij  in  een  uur  |   duitfche  mijlen  vorderden ,   was  de 
oppervlakte  der  zee,  zo  ver  wij  konden  zien,  zo  wit  als  eene  vlakte  bedekt 
met  fneeuvv.  Na  10  uuren  zagen  wij  eene  tweede  dergelijke  flreek ,   die  van 
het  oosten  naderde,  doch  niet  tot  aan  ons  fchip  kwam.  De  oorzaak  van  dit 
witte  fchijnzel  was  waarlchijnlijk  dezelfde,  welke  het  lichten  van  het  zeewater 

ver- 

(*)  Hetgeen  Ovington  Tom.  II  p.  J30.  en  Hamilton,  Account  of  the  East  Indks  Tom.  I.  p. 
58  vanhetgedrag  der  Arabiërs  in  Omin  omtrent  eeneft  eduard  say  verhalen,  die  op  hunne  kust 
fchjpbrcuk  leed ,   bevestigt  het  geene  ik  boven  gezegd  heb. 

CD  Het  maakzel  van  dezelven  is  in  het  eerfte  deel,  blad.  274,  reeds  befchrévcn. 
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veroorzaakte ,   dat  ik  den  i2den  december  des  avonds  zag  tusfchen  Bombay  en 

Maskat :   doch  nu  befpeurde  ik  in  ’t  geheel  geen  vonken  van  het  bewogen  water , 

maar,  gelijk  ik  gezegd  heb,  alleen  een  witfchijnzel  (*).  De  maan  was  op  dien 

tijd  niet  boven  den  gezigteinder.  Wij  hadden  fterrenhelder  weeder,  en  flegts 

hier  en  daar  eene  dunne  wolk  aan  den  hémel. 

Den  2ofcn  t]es  avonds  zagen  wij  Cap  Jask ,   een  voorgebergte  op  de  kust  van 

Perfië.  Den  2   rit'~n  des  middags  waren  wij  op  25°.  4.8'.  poolshoogte.  j==* 

Kohimbarecky  of,  gelijk  het  op  de  Europefche  kaarten  heet,  Bombarek  was  om- 

trent  3!  duitfche  mijlen  naar  oost  ten  noorden  ,   en  ligt  derhalven  op  250.  51'. 

poolshoogte.  Den  23  Ken  des  middags  was  de  poolshoogte  van  het  fchip  160. 

38'. ,   en  hier  naar  bepaalde  ik  de  poolshoogte  van  het  eiland  Salame  26°.  28/.; 

doch  deze  waarneming  zal  misfchien  niet  zeer  nauwkeurig  zijn ,   wijl  mij  bij  de- 

zelve een  hoek  van  Ras  Musjendom ,   of  een  eiland  daar  vóór  liggende ,   in  den 

gezigteinder  was.  De  24ften  vond  ik  de  poolshoogte  van  het  eiland  Tunb,  vol- 

gens eene  waarneming  in  de  nabijheid  gedaan ,   26°.  14'.  Wij  hadden  tot  dus 

verre  zeer  veranderlijk  weeder ,   ot  ltute,  veel  donkere  lugt  en  zomtijds  ré- 

gen, en  dit  veranderlijk  weeder  hield  nog  aan,  tot  dat  wij  in  de  nabijheid  van 

Abufchdhh'  waren  (**). 
Van  den  a/ften  tot  den  3 1   januari]  hadden  wij  zo  veel  betrokken  weeder 

en  régen,  dat  wij  in  al  dien  tijd  maar  eens  de  poolshoogte  konden  krijgen.  Ut 

heb  nooit  in  zulk  een’  korten  tijd  zulke  groote  veranderingen  van  weeder  biige- 

woond ,   als  wij  in  deze  dagen  hadden.  Nu  hadden  wij  ftilte ,   dan  een’  vliegen- 
den ftorm,  en  dikwijls  draaide  de  wind  zig  eensklaps,  naar  de  tégengeftelde  zijde.. 

Bij  die  omftandigheden  dagt  ik  waterhoozen  te  zullen  zien,  welken  men  zegt, 

dat  in  deze  golf  zeer  ménigvuldig  zijn;  doch  ik  heb  er  geen  vernomen.  Van 

het  gevaar,  waarin  wij  ons  bij  die  gelegenheid  zomtijds  bevonden,  zal  ik  in  het 

geheel  niets  melden-  De  zeelieden  zijn  er  dikwijls  aan  blootgefteld;  en  het  zou 

daar- 

(*)  Zékere  de  reville  zag  een  dergelijk  verfchijnzel  den  i4den  julij  1754  des  avonds  te  $ 

lauren  ,   op  t°.  4   breedte,  en  730.  Lengte  van  Parijs.  Zie  The  Gentleman’  s   Magazine  forfept.  1768.. 

(**)  Hrer  kan  men  de  befchrijving  van  Arabië,  bl.  293  tot  321 ,   nazien ,   alwaar  de  voornaam- 

fte  berigten.,  van  dat  gewest  verzameld  ,   reeds  aangehaald  zijn. 

L   3 
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daarom  onbillijk  zijn ,   indien  wij  ons  op  onze  weinige  zeereizen  over  ongemak 

en  gevaar  wilden  beklagen. 

Den  iften  februaiïj  kwamen  wij  voorbij  het  voorgebergte  Berdijlan.  Deze 

ftreek  word  bij  de  Europefchc  fchippers  voor  de  gevaarlijkfte  op  de  ganfche  reis 

gehouden ;   want  niet  alleen  liggen  er  vóór  Ras  Berdijlhn  veele  klippen ,   die  zig 
verre  in  zee  uitftrekken,  maar  een  Engelsman,  zegt  men,  had  niet  ver  van  hier , 

ten  tijde  der  ebbe,  een  eiland  gezien,  welks  ligging  op  de  kaarten  nog  niet  aan- 

gemerkt is.  Wanneer  zij  dus  aan  den  eenen  kant  de  klippen  vóór  het  voorge- 

bergte willen  vermijden ,   vrezen  zij  aan  den  anderen  op  het  gemelde  eiland  te 

floten ,   dat  bij  den  hoogilen  vloed  onder  water  is.  Arabiërs  te  Abufchahhr  ver- 

zekerden mij ,   dat  dit  klein  eiland  omtrent  te  midden  tusfchen  Ras  Berdijlhn  en 
het  eiland  Bahhrein  ligt. 

Eindelijk  bereikten  wij  den  4den  februarij  tégen  den  avond  de  reede  van 

Abufchahhr.  Doordien  de  mond  van  deze  haven  zeer  fmal  is ,   en  zulk  een  groot 

fchip,  als  het  onze  was,  niet  wél  zonder  eenen  bekwaamen  loots  kon  binnen 

gebragt  worden,  wierpen  wij»  omuent  z   cmitiche  mijlen  naar  het  westen  van 

de  ftad ,   bet  anker. 

Kort  na  onze  aankomst  krégen  wij  tijding  van  eenen  Engelsman ,   suther- 

land  genoemd,  die  het  bevel  voerde  over  een  fchip  van  Bengalen.  Wij  had- 

den hem  den  2óften  der  voorléden  maand  bij  het  eiland  Surdé  of  Schech  Suré 

ontmoet ,   nadat  hij  zes  dagen  te  voren  van  Abufchahhr  onder  zeil  gegaan  was. 

Hij  zelf,  zijne  twee  Huurlieden  en  een  bootsman  waren  Europeërs.  Onder  de 

matroozen  was  een  Spanjaard,  de  anderen  waren  allen  Indiaanen.  Delaatften 

zijn  zeer  traag  van  aart,  maar  anders  zijn  zij  hunne  bevelhebbers  zeer  gehoor- 

zaam. De  Engclfchen  bedienen  zig  van  dezelven  in  Indiën  op  alle  hunne  fché- 

pen ,   die  alleenlijk  van  de  eene  haven  naar  de  andere  gaan ,   of  naar  den  Arabi- 

fchen  of  Perfifchen  zeeboezem.  Wijl  de  meeften  dezer  matroozen  Indifche 

roomscbkatholijken,  of  zogenoemde  Portugeefen ,   zijn,  moeten  de  anderen, 

en  zelfs  de  Engelfchen  zo  veel  Portugeescb  léren ,   dat  zij  in  deze  taal  bevélen 

kunnen  géven ,   of  de  bevélen  verflaan.  Voor  het  overige  maakt  men  er  geen 

verfchil  in ,   van  welken  landaard  of  godsdienst  de  matroozen  zijn ,   of  welke  taal 

zij  onder  elkander  Ipréken ,   wijl  men  geen  voorbeeld  heeft ,   dat  zij  tégen  hun- 

ne fchippers  aan  het  muiten  geflagen  zijn.  Sutherland  had  op  zijne  reis  en  te 
Basra 
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Basra  zo  veel  volks  verloren,  dat  hij  genoodzaakt  was  geweest,  12  arabifche 

matroozen  aantenémen.  Deze  Mohammedaanen  zijn  gewend ,   van  hunne  eigen 

geloofsgenooten  met  zagtzinnigheid  behandeld  te  worden.  Tusfchen  de  ver- 

fchciden  kleine  heeren  in  en  aan  de  golf  van  Perfië  is  geftadig  oorlog.  De  ma- 

troozen uit  deze  flreeken  zijn  om  die  réden  dapperer  dan  de  Indifchen ,   en  daar- 

enboven nog  verwaand  op  hun  geloof;  nademaal  zij  alle  andere  godsdienstbelijders 

omtrent  met  dezelfde  veragting  bcfchouwen ,   als  wij  de  jooden.  Het  zij  nu 

dat  het  dezen  Arabieren  niet  behaagde  onder  het  bevel  van  eenige  weinige  Chris- 

tenen te  ftaan ,   dan  of  zij  tégen  de  lange  reis  naar  Indiën  opzagen ,   dan  of 

het  enkel  uit  roofzugt  gefchiedde,  zij  maakten  zig  ten  minften ,   nog  voor  dat 

zij  uit  den  Perfifchen  zeeboezen  kwamen ,   meefters  van  dit  fchip. 

Twee  dagen  na  dat  wij  den  kapitein  sutherland  gefproken  hadden ,   wierp 
hij ,   uit  hoofde  van  eenen  zwaaren  ftorm ,   bij  het  eiland  Kas  het  anker.  Hier 
zond  hij  eenen  zijner  ftuuiiieden  aan  land,  om  water  te  halen,  en  de  Arabifche 

matroozen  bedienden  zig  van  deze  gelegenheid,  om  de  overige  Europeërs  te 

vermoorden.  De  Huurman,  die  aan  boord  gebléven  was,  werd  op  het  ver- 

dek door  eenen  llag  ter  nédergeveld.  Den  kapitein ,   die  op  dit  gerugt  uit  de 

kajuit  kwam,  doorftaken  zij  met  eene  fpeer;  en  als  hij  hiervan  nog  niet  ten 

eerften  ftierf,  gaven  zij  hem  nog  eenige  houwen  met  eenen  fabel.  De  boots- 

man wilde  zig  verbergen,  hij  werd  egter  gezogt  en  om  het  léven  gebragt,  en  de 

tweede  Huurman  bij  zijne  terugkomst  in  het  boot  doodgefchoten.  De  twaalf  Ara- 

biürs  waren  dus  meefters  van  het  fchip ;   want  de  Indifche  matroozen  en  eenige 

Arménifche  kooplieden  hadden  zig  allen  benéden  in  het  fchip  verfcbolen  ,   en 

om  die  allen  bekommerden  zij  zig  niet  veel,  wijl  zij  dagten  van  dezen  niets  te 
vrezen  te  hebben. 

Maar,  dewijl  de  Arabiërs  niet  in  ftaat  waren,  zulk  een  groot  fchip  te  regé- 

ren ,   en  wel  voorzagen ,   dat  men  het  hun  toch  niet  zou  laten  houden ,   fchooti 

zij  het  hier  of  daar  veilig  in  eene  haven  bragten,  zogten  zij  voornaamlijk  naar 

het  gereed  geld,  waarvan  de  Bengaalfche  fchépen  op  hunne  terugreis  naar  Bas- 

ra gemeenlijk  groote  fommen  aan  boord  hebben.  Andere  kostbaare  waaren, 

die  niet  veel  plaats  befloegen ,   dagten  zij  ook  te  kunnen  médenémen.  Daar  zij 

nu  van  de  laatften  geen  groote  kenners  waren ,   riepen  zij  eenen  Arménifchen 

koopman,  om  hun  bij  de  keuze  daarvan  behulpzaam  te  zijn.  Doch  met  dezen 

kré- 
/ 
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kregen  zij  verfchil ,   en  bragten  hem  insgelijks  om.  Hierop  pakten  de  Arabiërs 

alles,  wat  zij  konden  médeflépen,  in  een  boot,  en  verlieten  het  fchip,  om 
naar  het  vaste  land  te  vlugten. 

De  lieden ,   welken-  water  gehaald  hadden ,   en  in  wier  boot  de  eene  Huurman 

doodgefchoten  was,  waren  weer  naar  Kas  terug  gekeerd;  en  de  Schech- van  dit 

eiland  had  niet  zo  dra  van  eenen  op  Hand  op  het  fchip  gehoord  ,   of  hij  zond  een 

Herk  bemand  vaartuig  derwaard,  hetwelk  eerst  de  rovers  vervolgde,  die  zij  van 

boord  zagen  gaan.  Dezen  merkende,  dat  zij  het  niet  konden  ontvlugten,  zog- 

ten  weer  naar  het  fchip  te  keren ;   maar  de  Spanjaard  loste  een  Huk  gefchut , 

waardoor  de  Arabiërs  zig  lieten  affchrikken  ,   die  het  voor  béter  oordeelden,  zig 

aan  hunne  landslieden  overtegéven.  De  Schech  te  Kas  nam  hierop  alles,  niet 

alleen  het  geen  hij  bij  de  rovers  in  het  boot  vond ,   maar  ook  alles ,   wat  op  het 

fchip  was,  in  bewaring.  Zijn  heer,  de  Schech  te  Tsjarek ,   eischte  wel  ras  re- 

kening ,   en  deed  zig  alles ,   wat  de  andere  niet  verholen  kon  houden ,   overléve- 

ren. Doch  deze  behield  den  buit  ook  niet  alleen .   mnnr  mnesr  denzplven  wéder 

met  zijne  nabuuren ,   den  beer  van  Ormus,  en  nasser  khan,  tégenwoordig 

heer  van  Larijlcm ,   delen,  indien  hij  met  dezelven  geen  oorlog  wilde  hebben. 

Met  één  woord,  al  het  gereed  geld,  en  de  goederen,  die  in  het  fchip  ge- 

weest waren,  werden  onder  de  kleine  onafhanglijke  heereij  op  deze  kust  zó 

verdeeld ,   dat  de  eigenaars  waarfchijnlijk  nooit  iets  daarvan  terug  zullen  gekre- 

gen hebben. 

AANMERKINGEN  te  ABUSCHAHHR,  SCHIRAS 
en  PERSEPOLIS. 

j^_buschahhr ,   of,  gelijk  de  Engelfchen  deze  Had  noemen,  Bufcheer ,   was 

bij  uitlanders  weinig  bekend,  tot  dat  nadir  schah  het  in  denzin  kreeg,  om 
ook  ter  zee  veroveringen  te  maken.  Deze  liet  hier  eenige  fchépen  bouwen , 

en  kogt  er  daarenboven  nog  zo  veelen  van  vreemde  natiën ,   dat  hij  eene  vloot 

van  22  of  25  fchépen  bijeen  bragt ,   die  zig  te  Abufchahhr  verzamelde.  Hier- 

door 

V 
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door  geraakte  de  Rad  in  bloei.  Thans  kan  men  ze  als  de  haven  van  Schiras  aan- 

merken, en  zij  is  van  alle  de  Réden  op  deze  kust  den  tégen woordigen  Wekïl, 

of  Rédehouder ,   van  Perfie  het  meest  onderworpen.  De  Wekïl  heeft  nog  thans 

geen  één  fchip ;   maar  de  Scbech  van  Abufchalthr ,   die  niet  alleen  een  aanzienlijk 

gebied  in  Kermafir  bezit,  maar  ook  heer  van  Bahhrein  is  (*),  heeft  nog  een 

groot  fchip,  en  verfcheiden  kleine  oorlogfchépen,  welken  men  Galvetten,  in 

het  arabisch  Kalbet ,   noemt. 

Op  plaat  XVI.  ziet  men  de  ligging  van  Abufclïdhhr  en  de  omliggende  Rreek, 

hoewel  niet  door  mij  zelven  ontworpen ,   maar  naar  eene  tékening  van  eenen 

Engelsman  in  het  klein  gebragt.  De  Rad  heeft  de  gedaante  van  eenen  driehoek , 

waarvan  twee  zijden  aan  de  zee  liggen;  de  derde  is  door  eenen  flegten  muur 

met  eenige  torens  verflerkt :   en ,   dewijl  bij  eenen  hoogen  vloed  het  land  hier 

zomtijds  ook  onder  water  loopt,  zo  kan  men  van  haar,  éven  als  van  Loheia  in 

Jemen,  (**)  zeggen,  dat  zij  nu  op  het  vaste  land,  en  dan  op  een  eiland  ligt. 

Haare poolshoogte  is,  naar  mijne  waarnémingen ,   28°.  59'. ,   en  de  kompasnaald 

wijkt  hier  70.  30'.  naar  het  westen  af.  Wégens  de  menigvuldige  eilanden  en 

zandbanken  in  de  nabijheid ,   is  ebbe  en  vloed  bij  deze  Rad  niet  zeer  régelmatig. 

Men  zeide,  dat  het  water  dikwijls  9   uuren  wast,  en  dan  weer  in  3   uuren  valt. 

In  den  zomer,  zegt  men,  rijst  het  bij  dag  hooger,  dan  des  nagts,  maar  des 

winters  hooger  des  nagts,  dan  bij  dag.  Ook  heeft  men  mij  gezegd,  dat  de  ver- 

andering tusfehen  het  laagRe  en  het  hoogRe  water  zelden  boven  de  6   voet  gaat. 

Ik  kon  daaromtrent  verder  geen  waarnémingen  doen,  dan  den  10  februarij,  als 

wanneer  het  des  voormiddags  te  11  uur  begon  te  vallen.  In  den  zomer  is  het 

hier  zeer  heet.  Doch  in  den  winter  ontbreekt  het  in  dezen  oord  aan  geen  ré- 

gen, gelijk  ik  reeds  op  de  reis  van  Muskat  naar  Abufchahhr  aangemerkt  heb. 

Gedurende  mijn  kort  verblijf  in  deze  ftad  hadden  wij  den  4den ,   5dcn  en  6   Jen  fe- 

bruarij geftadig  betrokken  lugt,  en  veel  régenweeder,  en  den  7dan  een  zwaar 

onweeder  met.  hagel.  De  bergen ,   die  wij  op  eenen  afRand  van  7   of  8   mijlen 

zagen  ,   waren  geheel  met  fneeuw  bedekt. Voor 

(*)  Befchrijving  van  Arabië  ,   bl.  299      ■   315. 

(**)  I   Deel,  bl.  293. 

II.  DEEL.  M 
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Voor  de  binnenlandfche  onlusten  in  Perfië  hield  altoos  een  raad  van  Bombar 

zijn  verblijf  tc  Isfahan,  en  te  Kerman  cn  Gambron,  of  Eender  Abbas ,   welk  laaü- 

fte  in  dien  tijd  de  voornaamftc  haven  in  Perfië  was ,   woonden  Engelfche  koop- 

lieden. In  alle  deze  Réden  vond  men  ook  kooplieden  van  de  Hollandfche,  en 

Franfche  maatfchappijen.  De  laatften  hebben  Perfië  geheel  verlaten,  en  van 

de  Engeffchen  woont  alleen  een  koopman  te  Abufchahhr.  In  mijn’  tijd  was  hier 

de  heer  jervis  ,   een  man ,   die  zig  in  zijne  jeugd  den  wétenfchappen  gewijd  had , 

en  ook  nog  de  uuren ,   die  hij  van  zijne  bezigheden  overhield ,   zeer  wél  befteed- 

de.  Hij  fpreekt  niet  alleenlijk  het  Perfisch ,   maar  heeft  het  daarin  ook  reeds  vrij 

verre  in  het  lézen  en  fchrijven  gebragt.  Hij  verzamelde  tévens  Perfifche  hand- 

fchriften  (*)•  Ik  twijfel  derhalven  niet,  of  de  wétenfchappen  zullen  van  zijn 

verblijf  in  Perfië  veel  nut  hebben,  indien  hij  weer  naar  Europa  terug  komt. 

De  fchrijver  bij  de  faktorij  alhier  was  een  zoon  van  den  bekwaamen  fteengra- 

veerder  natter  ,   wiens  naam  in  gansch  Europa  bekend  is.  Dan  waren  bier 

ook  nog  twee  monniken ,   waarvan  de  eene  zie  hisfclmn  van  Iifahdn  noemde. 

Anders  heb  ik  hier  geen  Europeërs  ontmoet. 

De  Engelfchen  zenden  veel  Euröpisch  laken  naar  deze  haven,  en  verders 

ook  veele  Indifche  waaren  van  Suratte  en  Bengalen.  De  waaren ,   die  van  hier 

uitgevoerd  worden,  zijn  voornaamlijk:  zijden  itoffen  van  Jezd  en  Kafchan , 

roode  zijde  uit  Ghilhn ,   tapijten,  waarvan  de  kostbaarden  uit  Isfahkn  komen, 

fijne 

(*)  Onder  dezeiven  vond  ik  het  léven  van  nabir  schah,  door  zijnen  geheimfchrijver  mo- 

hammsd  MAHADI  KHAN,  een  werk,  dat  eerst  8   jaaren  geléden  uit  des  fchrijvers  handen' was  ge- 

komen ,   en  daarom  zelfs  in  Perfië  nog  zeer  zeldzaaai  en  kostbaar  was.  Want  een  voornaam 

heer,  die  een  zeldzaam  werk  bezit,  leent  het  niet  gaern  aan  iemand,  zo  om  het  geen  hem  veel 

geld  gekost  heeft  niet  algemeen  te  maken ,   als  ook  om  dat  het  exemplaar  bij  het  affchrïjven  niet 

moge  vuil  gemaakt  worden  :   en  als  het  alleenlijk  in  de  handen  van  eenige  weinige  fchrijvers  is, 

dan  wéten  dezen  het  ook  op  prijs  te  Reilen,  wijl  zij  voor  de  affchriften  van  zulke  hoeken ,   die 

alle  andere  affdirijvers  kunnen  léveren,  gemeenlijk  zeer  matig  betaald  worden.  Dit  werk  werd 

20  zeer  geroemd,  dat  ik  naderhand  tc  Schiras  er  ook  mijn  werk  van  maakte,  om  een  affchrift 

daarvan  voor  de  koninglijke  boekerij  te  krijgen.  Dit  is  het  oorfpronglijke  van  de  Histoire  de 

Nadir  Schalt,  welke  de  heer  tones,  in  1770,  in  het  Franfch  overgezet  heeft,  en  waarvan,  in 

3773,  eene  Hoogduitfche  vertaling  onder  den  titel:  Gefchicke  des  Nadir  Schah ,   uitgegéven  is. 
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fijne  wol  en  geiten  hair  uit  lierman  (*) ,   rabarber  uit  Usbeck ,   en  andere  artze- 

nijwaaren  uit  Perfië.  Verders  katoen,  allerlei  fchoone  vrugten  uit  de  bergag- 

tige  ftreek,  roozemvater ,   en  zeer  veel  wijn  van  Schirks.  Aan  verfcheiden  de- 

zer artikels  laat  de  Engelfche  Oostind.  maatfchappij  zig  niet  gelegen  zijn.  Zij 

maken  een  gedeelte  uit  van  den  bijzonderen  handel  van  den  heer  jervis,  die 

enkel  voor  zig  zelven  een’  jong’  koopman  te  Schiras  houd.  Men  brengt  ook 
paerden  en  muilezels  uit  Perfië  naar  Oostïndicn. 

Mïr  mahenna,  van  wien  in  de  befchrijving  vanArabië,  bl.  300  en  volg. 

reeds  gefproken  is,  leefde  zédert  eenigen  tijd  in  een’  openbaaren  oorlog  met 
kerim  khan  ,   den  ftadhoudcr  van  Perfië ,   en  dus  ook  met  den  fchech  van  Abu. 

fchdhhr ,   die  zig  vazaal  van  den  laatften  noemt.  Hij  had  reeds  cenige  maaien  de 

karavanen  tusfchen  Abufchahhr  en  Schiras  verontrust ,   en  daardoor  den  handel 

tusfchcn  deze  beide  Réden  veel  benadeeld.  Zelfs  had  hij  onlangs  digt  bij  Abu- 
fchabhr  veel  vee  weggevoerd.  Doch  thans  Rond  er  een  klein  léger  van  kerim 

khan,  om  mir  mahenna  in  zijne  hoofdftad  Benderrigk  aantetasten,  te  Kor- 

mudsch,  en  de  reizigers,  welken  flegts  dien  omweg  wilden  némen,  hadden 

niet  veel  te  vrezen.  Beiden  zogten  de  vriendfehap  der  Engelfchen.  Kerim 

khan  namelijk  begeerde,  dat  zij,  eenpariglijk  met  den  fchech  van  Abufchahhr, 

mir  mahenna  in  zijne  verblijfplaats  ter  zee  zouden  aantasten,  terwijl  zijne 

benden  hetzelfde  van  de  landzijde  zouden  ondernémen.  Mir  mahenna  daaren- 

tegen verlangde,  dat  de  Engelfchen  zig,  in  plaats  van  te  Abufchahhr ,   te  Ben- 

derrigk zouden  neêrzetten  :   en ,   wijl  hij  zig  hier  méde  niet  zeer  kon  vleijen , 

dat  zij  den  fchech  van  Abufchahhr  voor  het  tégenwoordige  niet  zouden  onder, 

fteunen ,   maar  hem  met  zijne  fchatten  ter  zee  laten  ontfnappen ,   bij  aldien  hij 

niet  in  ftaat  mogt  zijn,  de  landmagt  van  kerim  khan  te  weêrftaan.  De  heer 

jervis  poogde  beide  dc  partijen  met  goede  woorden  optehouden ,   om  ondertus- 

fchen 

(*)  Men  brengt  ook  eene  bijzondere  foort  van  groote  katten  met  zeer  lang  hair,  als  eene 

zeldzaamheid,  uit  Kermdn  naar  Abufchahhr.  Ik  heb  dergelijke  katten  te  Konftantinopel  gezien, 

die  men  van  Angora  gek  régen  had.  Men  meent  opgemerkt  te  hebben,  dat  deze  foort  van  katten 

nergens  anders  voordtëlen,  dan  in  zulke  gewesten,  die  het  vaderland  zijn  der  geiten  met  de  be- 

kende fijne  wol ,   die  v/ij  kétnelshair  plegen  te  noemen. 

M   2 
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fchen  zijn’  eigen  handel  en  dien  der  oost'ïnd.  maatfchappij  des  te  veiliger  te  drij- 
ven. Hij  zond  kort  na  mijne  aankomst  eene  groote  menigte  waaren  over  Kor- 

mudsch  naar  Scbiras.  Bij  die  gelegenheid  verzamelden  zig  nog  verfcheiden  rei- 

zigers, ten  deele  kleine  kooplieden,  ten  deele  arme  Armenifche  huisgezinnen, 

die  Perfië  wégens  de  binnenlandfche  onlusten  verlaten  hadden ,   en  thans  naar 

hun  vaderland  wilden  kéren.  Dit  werd  eene  tamelijk  groote  kade ,   of  karavane. 

Hoe  zeer  ik  dus  ook  réden  had  om  mij  te  haasten ,   om  eerlang  in  Europa  terug 

te  komen ,   wilde  ik  evenwel  zulk  eene  fchoone  gelégenheid ,   om  naar  Scbiras 

en  de  vermaarde  overblijfzels  van  Perfepolis  te  komen ,   welken  niet  meer  dan 

twee  dagreizen  van  de  gemelde  Rad  liggen,  niet  laten  voorbijgaan,  maar  be- 

floot,  den  xjden  februarij  met  de  kade  landwaard  te  reizen.  Ik  hield  mijne 

Europefche  kléding ,   die  ik  van  Indiën  had  médegebragt ,   op  de  reis  naar  Per- 

fepolis nog  aan,  doch  ondervond  ook  alle  de  ongemakken,  welken  met  korte 

en  nauwe  kléderen  op  reizen  in  karavanen  gepaard  gaan.  Dezen  dag  kwamen 

wij  niet  verder ,   dan  tot  Tdnkefir.  Hier  en  daar  zagen  wij  dadelboomgaarden ; 

doch  de  dorpen  bij  woron  of  ̂ a.uscnijjR  of  ten  deele  verwoest,  en  het 

land  was  weinig  bebouwd ,   lchoon  het  uit  de  natuur  tamelijk  vrugtbaar  fcheen 

te  wézen.  Ik  vond  in  Kermafir  ook  wijnranken ,   die  ik  in  dit  heet  gewest 

niet  zou  verwagt  hebben.  Zij  Ronden  in  eenen  geheel  rotsagtigen  grond ,   in 

eene  foort  van  putten  van  6   tot  io  voet  diep.  De  bovenRe  takken  lagen  op 

Reenen  rondom  den  put.  En  opdat  de  druiven  van  de  vogtigheid  niet  zouden 

bederven ,   had  men  zorgvuldig  gooten  gemaakt doorwelken  het  water  tot  den 

Ram  geleid  word. 

Daar  was  geen  een  kameel  in  onze  ganfche  kafle.  De  meeRen  waaren  waren 

op  ezels  gepakt.  Zommige  kooplieden  hadden  paerden  beladen ,   en  de  geenen , 

die  het  maar  eenigzins  konden  doen,  réden  ook  op  paerden;  anderen  op  ézels, 

en  de  overigen  gingen  te  voet.  Onder  mijne  reisgezellen  was  een  Armenisch 

koopman,  die  in  Perfië  geboren  was,  doch eenige  jaaren  in  Italië  doorgebragt 

had ,   en  zig  op  de  Europefche  wijze  kleedde ,   om  dus  voor  een’  Europeer  aange- 

zien te  worden.  Het  gezelfchap  van  dien  manwas  mij  zeer  nuttig  en  aangenaam ; 

want  hij  was  bij  de  Perzen  veeltijds  mijn  vertolker.  Ik  vond  ook  nog  wel  eeni- 

ge weinigen  in  onze  kafle ,   die  Arabisch  fpraken ;   doch  voor  het  overige  kon, 

ik  met  de  anderen  in  het  geheel  niet  fpréken. Even 

i 
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Even  voor  onze  aankomst  te  Tdnkefir  hoorden  wij  verfcheiden  kanonfehoo- 

ten,  trommels,  fchalmijen  en  een  groot  vreugdengeroep.  Zommigen  mijner 

reisgenooten  dagten ,   dat  een  afgezonden  krijgshoop  uit  het  léger  bij  Komudsch 

in  dit  dorp  aangekomen  was;  anderen  vreesden,  dat  wij  de  benden  van  mir 

mahenna  zouden  ontmoeten.  Ik  was  bij  dit  alles  volkomen  gerust ,   fchoon  ik 

niet  eens  een  vrijgeleibrief  had.  Ik  gaf  mij  voor  een  Engelschman  uit ,   en  twij- 

felde niet,  of  deze  naam  zou  mij,  om  de  rédenen,  hiervoor  gemeld,  befchut 

hebben,  al  had  ik  mir  mahenna  zei  ven  ontmoet.  Bij  onze  aankomst  te  Tduka- 

Jir  hoorden  wij,  dat  de  Khhn ,   die  hier  naar  Kormudsch  was  gekomen,  aan 

den  Réis  (*)  alhier  een  eerenkleed  had  gezonden ,   en  dat  dit  door  de  gemelde 

vreugdebewijzen  was  bekend  gemaakt. 

Wij  légerden  ons  hier  bij  eene  vesting ,   die  eerst  voor  weinige  jaaren  opge- 

worpen was,  op  dat  de  inwoners  bij  eene  onverwagte  overvalling  van  eenen 

oproerling  hun  vee  en  andere  zaaken  in  zekerheid  zouden  kunnen  brengen.  De 

gedaante  derzelve  is  een  vierkant ,   waarvan  elke  zijde  omtrent  160  dubbele 

fchreeden  lang  is.  Op  eiken  hoek  is  iet  opgemetzeld,  dat  een’  ronden  toren, 
of  een  bolwerk  zal  verbeelden,  en,  behalven  dezen,  zijn  er  aan  elke  zijde  nog 

tweedergelijke  torens.  Alles  is  van  ongebakken  tiehclfteen.  In  dezen  muur, 

of,  liever ,   in  dezen  wal  is  eene  poort  en  twee  deuren.  De  Iaatften  zijn  zo 

klein ,   dat  men  er  niet  regt  op  door  kan.  De  vesting  is  ook  omringd  met  eene 

gragt  van  6   voet  breed,  doch  die  op  veele  plaatzen  weer  gevuld  is.  Vóór  de 

poort  liggen  twee  oude  ijzeren  kanonnen,  op  gebroken  raampaarden.  Noch 

binnen  ,   noch  buiten  de  vesting  heb  ik  geen  huis  van  fteenen  gezien ,   of  dat 

flegts  muuren  van  aarde  had,  maar  de  Réis  woont,  zo  wel  als  zijne  onderdaa- 

nen,  in  kleine  hutten,  welken  met  matten  gedekt  zijn.  Nogthans  verbeeld  hij 

zig  heer  in  zijn  gebied  te  zijn.  Voor  dat  het  léger  naar  Komudsch  kwam  , 

dwong  hij  de  voorbijtrekkende  kooplieden  van  hem  eene  bedekking,  of  gelei- 

de, te  némen  ,   en  liet  zig  daar  voor  wél  betalen. 

In  den  volgenden  nagt  trok  eene  ganfche  kudde  wilde  zwijnen  digt  voorbij 
onze 

(*)  Een  opperhoofd  van  een  klein  gebied,  in  het  arabifch Rhech  genoemd. 
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onze  legerplaats.  Doch  geen  der  Christenen  in  onze  karavane  wilde  de  moeite 

némen  om  er  één  van  te  fchieten ,   wijl  hij  het  toch  niet  in  de  légerplaats  zou  hebben 

kunnen  brengen,  zonder  zig  aan  de  veragting  der  Mohammedaanen  bloot  te 

Rellen.  De  Perzen  zijn  voor  het  overige  veel  beleefder  jégens  vreemdlingen  , 

dan  de  Turken  en  Arabiërs,  en  in  dit  opzigt  heeft  men  ze  te  regt  de  Franfchen 

van  het  Oosten  genoemd.  Wanneer  andere  reizigers  hen  als  bedrieglijk  in  den 

handel,  en  als  een  volk  befchrijven,  dat  men  op  het  woord  niet  veel  geloven 

moet,  kunnen  zij  daarin  ook  gelijk  hebben.  Nogthans  geloof  ik,  dat  een  Eu- 

ropeer, geen  koopman  zijnde,  met  meer  genoegen  onder  de  Perzen,  dan  onder 

Turken  of  Arabiërs  zal  reizen.  Plet  onaangenaamste  is ,   dat  de  Perzen  met 

geen  Tndifchen  heiden,  geen  vuuraanbidder,  geen  Christen  of  Jood,  zelfs  met 

geen  Mohammedaan  van  een’  anderen  aanhang  willen  éten  of  drinken ,   maar  ze 
allen  voor  onrein  houden.  De  Sunnitcn  maken  daaromtrent  geen  groote  zwa- 

righeid ,   wanneer  men  hen  maar  niet  vergt  verboden  fpijzen  met  ons  te  éten. 

Den  i6d-'n  moesten  wij  den  ganfehen  dag  te  Tankejir  blüven,  doordiende 
o-een ,   dien  de  mseftc  lactdicpwi  in  onze  kujto  toebehooi  den ,   en  dus  als  onze 

Kanvanbafchi  aangezien  werd,  eerst  dezen  dag  van  Abufchahhr  vertrok.  Ik 

kreeg  op  deze  wijze  gelegenheid  om  hier  de  poolshoogte  te  némen:  en,  daar 

wij  doorgaans  maar  zeer  kleine  dagreizen  déden,  kon  ik  op  deze  reize  zo  veele 

fterrenkundige  waarnémingen  doen ,   als  anders  in  geen  andere  landltrcek.  De 

affland  der  dorpen  heb  ik  hier  zo  nauwkeurig  opgetekend,  als  op  mijne  reizen 

in  Arabië.  Ik  agt  het  onclcrtusfchen  overtollig,  dit  telkens  breedvoerig  aante- 

halen.  Op  plaat  XVIÏ.  heb  ik  eene  reiskaart  ontworpen,  op  welke  men  de  ge- 

heele  reis,  van  Abufchahhr  tot  Perfepolis,  met  een’  opllag  van  het  oog  kan 
zien. 

Den  i7jen ,   des  morgens  vroeg,  zetten  wij  onze  reis  verder  voord.  Dezen 

-dag  zagen  wij  ook  hier  en  daar  dadelboomen ,   doch  bij  de  minften  maar  flegte 

hutten.  De  vlakten,  door  dewelken  wij  kwamen,  noemde  men  Utta  en  Dajli; 

de  reeks  heuvels  aan  de  westzijde  van  den  weg  Dra/i,  ca  de  hooge  bergen 

naar  het  oosten  Ahhram. 
Men  weet,  dat  veele  Turkomannen  en  Kurden  met  hunne  veekudden  in 

Perfië  omzwerven,  mids  betalende  eene  kleine  fchatting.  Dezen  dag  troffen 

wij  eenen  Turkomanfchen  herder  aan,  die  op  de  Turkfche  fluit  lpeelde,  welke 

op 
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op  plaat  XXVI.  van  het  I.  deel  bij  L.  afgebeeld  is.  Dezelve  was  van  riet , 

over  de  twee  voet  lang  en  had  5   gaten ,   allen  op  dezelfde  zijde.  Mijn  voorge- 

melde reisgezel ,   die  te  Basra  Turksch  geleerd  had ,   alwaar  het  Arabisch  de  taal 

van  het  land,  doch  het  Turksch  als  de  taal  van  het  hof  is,  kon  dezen  en  ande- 

re herders  van  dien  landaard,  welken  wij  op  onze  reis  ontmoetten,  nauwlijks  ver- 

flaan.  Men  zal  zig  hier  over  ook  niet  zeer  verwonderen ,   daar  men  in  alle 

wijduitge breide  taaien  zeer  verfchillende  uitfpraaken  aantreft. 

Mijnen  dienaar  dezen  avond  uitgezonden  hebbende,  om  voeder  voor.  mijn 

paerd  te  kopen ,   moest  ik  zelf  kok  zijn ,   en  bij  die  gelegenheid  bemerkte  ik  een 

bijgeloof  der  Armeniërs ,   waaraan  ik  nog  niet  gedagt  had.  Een  hoen  willende 

Aagten  ,   had  ik  mijn  aangezigt  gevaliig  naar  het  westen  gekeerd;  en  aanftonds 

kwamen  eenige  Armeniërs ,   en  herinnerden  mij ,   dat  een  Christen  zijn  aange- 

zigt zo  wel  naar  het  oosten  moet  wenden,  als  hij  een  hoen  Aagt,  als  wanneer 
hij  bid ;   anderen  meenden ,   dat  ik  het  aangezigt  naar  Mekka  keerde ,   op  dat  mijn 

dienaar,  die  een  Mohammedaan  was,  ook  van  het  hoen  zou  kunnen  éten.  Wijl 

ik  dus  bemerkte,  dat  men  uit  de  wijze,  hoe  ik  een  hoen  den  halsaffneed, 

mijnen  godsdienst  wilde  beoordélen ,   bemoeide  ik  mij  naderhand  met  dergelijk 

Werk  liever  in  het  geheel  niet  meer. 

Den  i   8   icn  reisden  wij  geAadig  in  eene  vlakte  ,   5   uuren  ver  tot  Kormudsch. 

Wij  kwamen  op  dezelve  voorbij  eene  golf,  die  van  Abufchübhr  landwaard  in 

fchiet,  zig  hier  reeds  als  een  vloed  vertoont,  die  zig  naderhand  verder  naar 

het  zuiden  wend,  en  zig  eindelijk  weêr  in  den  Perfifchen  zeeboezem  ontlast. 

Dus  is  een  groot  gedeelte  van  Kerniajir  eigenlijk  een  eiland.  Dit  za]  egter  te 

eenigen  tijde  waarschijnlijk  vast  land  worden,  voornaamlijk  indien  de  golf  op 

meer  plaatzen  zo  fmal  en  ondiep  is ,   als  in  deze  ftreck.  Het  land  nabij  dezen 

vloed ,   of  deze  golf,  zo  verre  het  zomtijds  nog  van  het  zeewater  overfhoomd 

word,  is  onvrugtbaar.  Doch  op  eenigen  afiland  vind  men  voortreflijken  grond, 

maar  het  grootfte  gedeelte  ligt  hier  méde  onbebouwd ,   door  dien  er  gebrek  aan 
inwoners  is. 

Kormudsch  ]igt  aan  de  bergagtige  flreek  in  eene  vrugtbaare  vlak- 
te ,   en  is  de  verblijfplaats  van  eenen  Emir  over  een  aanzienlijk  gebied.  Even 

gelijk  kerim  khan,  zig  allengs  van  verfcheiden  gewesten  dezes  koningrijksmee- 

fter  maakende,  noodzaakte  hij  ook  de  hoofden  dergeAagten,  die  als  erflijke  of 

zelfs. 
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zelfs  als  onafhanglijke  heeren  wilden  aangemerkt  worden ,   in  de  Rad  Schiras  te 

wonen,  of  dienst  bij  zijn  léger  te  némen.  Alles  onder  voorwendzel ,   dat  hij 

ze  nabij  wilde  hebben,  als  hij  hunnen  raad  van  noden  had,  of,  als  zij  goede 

krijgslieden  waren ,   dat  zij  hem  behulpzaam  zouden  zijn ,   om  de  rust  in  Perfië 

te  herflellen.  Maar  het  eigenlijk  oogmerk  van  den  f Fe  kil  was ,   alle  deze  kleine 

heeren  onder  zijn  oog  te  hebben,  op  dat  zij  geen  lust  mogten  krijgen,  om  op 

nieuw  oproerig  te  worden.  Onder  dezen  was  ook  de  heer  van  het  gebied  Kor - 

mudsch.  Deze  gaf  de  regering,  gedurende  zijne  afwézendheid,  over  aan  zijnen 

oom,  eenen  man,  op  wienhy  zig  kon  verlaten.  Zijn  broeder.  Emir  jafar, 

liet  hem  kort  daarop  de  oogen  uitbranden,  en  maakte  zigzelven  tot  fladhouder, 

in  hoop ,   dat  zijn  broeder  in  het  geheel  niet  zou  wéderkomen.  Thans ,   daar 

KERiM  khan  een  léger  naar  dit  gewest  zond,  vermoedde  Emir  jafar,  die, 

behalven  dat  hij  zijn  oom  van  het  gezigt  beroofd  had ,   nog  andere  wreedheden 

had  gepleegd,  niet  veel  goeds.  Men  zeide,  dat  Emir  kuneh  khan,  de  Sardary 

of  opperveldheer,  bevel  had  gehad,  hem  een  eerenkleed  te  brengen,  ten  téken, 

dat  hij  de  regering:  nog  verder  ■zou  u®hoUuen  5   doch  Emir  jafar,  die  misfehien 

van  het  tégendeel  overtuigd  was,  maakte  zig  gereed,  om  eenen  vijand  te  ont- 

vangen. Hij  bezette  eenen  engen  doortogt  in  de  bergagtige  ftreek ,   alwaar  het 

léger  moest  doortrekken,  maar  hij  was  veel  te  zwak,  dan  dat  hij  veel  nadeel  zou 

hebben  kunnen  doen.  Hij  zogt  daarop  zijne  zékerheid  op  de  omliggende  ber- 

gen ,   alwaar  hij  na  eenige  dagen  met  zijne  médegenooten  agterhaald  en  als  een 

gevangene  vóór  den  Sarddr  gebragt  werd ,   die  hem  naar  Schiras  zond.  Hier 
werd  Emir  jafar  veroordeeld ,   om  eenen  heuvel  binnen  de  Rad  naar  eene  zé- 

kere plaats  buiten  de  poort  te  dragen  (*).  Daar  nu  de  kleine  hoop  dezer  op- 
roerlingen, of  gevangen  of  verRrooidy  en  het  hoofdoogmerk  van  dezen  veld- 

togt  was  om  mïr  mahenna  tot  gehoorzaamheid  te  brengen,  zou  men  geloven, 
dat 

(*)  vonnis  zal  men  in  Europa  voor  eenen  heer  van  zulk  eene  aanzienlijke  geboorte,  als 
emir  jafar  was ,   zeer  hard  vinden.  Doch  het  past  eenen  kerim  khün  volkomen,  die  zig  op 
zijne  ongemeene  lichaamskragten  zeer  veel  inbeeld,  en  zijne  vijanden  gaern  doet  ondervin- 

den, dat  hunne  armen  en  fchouders  te  zwak  zijn,  om  de  ftraf  te  dragen,  die  hij  hun  kan  op. 
leggen. 
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dat  de  Sardhr  dit  gebied,  welk  nu  weêr  volkomen  aan  kerim  khan  onderwor- 

pen was,  zou  veifchoond  hebben,  en  regt  door  naar  Benderrigk  gegaan  zijn. 
Maar  dit  was  geen  oorlog  voeren  naar  de  hédendaagfche  wijze  der  Perzen. 
Fjtur  kuneh  KHaN  was  niet  zodra  te  Kormudsch  aangekomen  ,   of  hij  deed  alle 
de  inwoners  in  de  vesting  brengen  ,   hunne  huizen  nédervverpen ,   en  hunne  hut- 

ten af  branden.  Alleen  de  moskee  en  het  graf  van  eencn  Imam  (gewaanden  hei- 
lig) bléven  verfchoond.  ,   )UJ 

I   -v  dien  beklaaglijken  toepand  vonden  wij  de  inwoners  van  dezen  oord ,   die 
noh  \   oor  weinige  weeken  eene  aartige  kleine  Pad  geweest  was.  Ik  nam  aan - 
Ponas  bezit  van  een  ten  dcele  afgebroken  huis  van  E?nir  jafar  ,   waarin  nog 
een  paar  vertrekken  waren,  in  dewelken  men  droog  kon  liggen.  Dit  kwam mij  zeci  te  P^dc.  Ik  had  mij  verbeeld ,   Perfië  niet  minder  Perk  bewoond  te 
vinden ,   dan  Jemen ,   daar  wij  alle  nagten  onder  dak  konden  Papen.  Wijl  ik kort  voor  mtjn  vertrek  van  Abufchahhr  hoorde,  dat  niemand  der  reizigers, 
walken  zekerlijk  voor  het  grootpe  gedeelte  arme  lieden  waren ,   cene  tent"  zou 
méde  némen,  en  ik  juist  geen  zin  had,  om  hier  een’ groo  ten  heer  te  verbeelden* 
hetwelk  in  deze  landen  niet  alleen  veel  kost,  maar  buitendien  ook  nog  met 
groote  ongemakken  verzeld  is,  had  ik  mijne  tent  terug  gelaten.  Doch  ik  moest 
dit  boeten ;   want  wij  hadden  veel  régen weeder,  en  moesten  fchier  gePadig  on- der den  blooten  hémel  Papen. 

vesting  hoimudsch  was  niet  veel  béter  dan  die  te  Tankeflr.  Alleenlijk 
b   ’Tien  1101  cn  daar  in  den  muur  kézel-  of  gebakken  Peenen.  De  muuren  van 

iet  mis,  dat  ik  bewoonde,  waren  insgelijks  maar  van  ongebakken  tichelpee- 
nen,  en  hier  cn  daar  met  kézel  -   of  gebakken  Peenen  tusfehen  gemengd.  De 
giagt  rondom  de  vesting  was  droog,  éven  als  die  te  Tankef  ir ,   doch  dieper  en 
omtrent  10  voet  breed.  Daar  de  hutten  der  arme  inwoners  afgebrand  waren 
zag  men  veele  diepe  gaten,  uit  welken  de  Sarddr  koorn  cn  het  geen  er  verder  in was  bewaard  geweest ,   had  laten  halen. 

De  Perfflche  veldheer  had  zig  digt  bij  de  vefting  zo  verfchamt,  als  of 
Jn  vrand  m   de  nabijheid  was.  Rondom  zijn  léger  had  hij  eene  gragt  ge- 

7   ,   ,,  >   en  van  de  aarde  ™   ™   tenen  en  eene  groote  ménigte 
nien’  ̂ !C  ’   ̂ot  groot  nadeel  der  inwoners,  had  doen  omhakken, 

eenen  wal  van  5   voet  hoog  opgeworpen.  Het  léger,  dat  hier  verzameld dl.  DEEL.  IV 

was. 

r 
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was,  beftond,  zeide  men,  uit  4000  man  ruiterij  en  2000  man  voetvolk; 
doch  een  Georgiër  wilde  mij  in  vertrouwen  verzekeren ,   dat  er  van  de  eer- 

ften  niet  boven  de  1100,  en  van  de  laatften  maar  500  man,  bekwaam  tot  den 

ftrijd ,   waren.  Hier  was  geen  de  minfte  geregeldheid.  Elk  had  zijne  tent 

opgeflagen,  of  zijne  hut  gebouwd,  daar  het  hem  best  geviel,  en  zijn  paerd 
aangebonden ,   daar  het  hem  goed  dagt.  De  Periifche  paerden  zijn  fraai.  De 

ruiters  hebben  karabijnen  en  piftoolen  met  floten.  Van  de  laatften  dragen  zij 
gemeenlijk  de  eene  vóór,  en  de  andere  agter  in  den  gordel.  Het  voetvolk  heeft 

roers  met  lonten.  In  plaats  dat  een  Chriften  bij  de  Turken  niet  eens  gemeen 

janitzaar  kan  worden,  word  bij  de  Perfifche  légers  geen  onderfcheid  tusfchen 

een’  braaf  Christen  en  een’  Mohammedaan  gemaakt.  Ik  vond  bij  dit  kleine 
léger  verfcheiden  officiers  en  onderofficiers ,   welken  Georgiërs  en  Christenen 
waren.  Alle  deze  lieden  waren  fchoon  van  geftalte.  In  plaats  dat  de  Arme- 

niërs en  Grieken,  inzonderheid  de  laatften,  in  tégenwoordigheid  der  Osmanli 

zeer  flaafs  plégen  te  zijn ,   vond  ik  in  tegendeel  in  het  gedrag  dezer  Georgiërs 

iets  trots,  dat  hun  zeer  wël  voegde.  Zij  hadden  ook  de  fraaifte  ingelegde 

roers,  piftoolen  en  fabels.  Aan  de  kléding  kon  men  ze  in  het  geheel  niet  van 
de  Mohammedaanen  onderfcheiden. 

De  Perzen  verdélen  hun  léger  nog  éven  eens,  als  in  de  oudfte  tijden,  en 

noemen  hunne  bevelhebbers  naar  het  getal  der  krijgsknegtcn ,   die  onder  hen 
Haan.  Ondertusfchen  zou  men  zig  zeer  vergisten ,   indien  men  uit  het  CTetal  der 

krijgsbevelhebbers  de  grootte  des  légers  van  kerïm  khhn  wilde  afnémen ;   want 
ik  heb  ei  gekend,  die,  volgens  hunnen  naam,  over  100  het  bevel  moesten 

hebben,  doch  maar  eene  bende  van  50  of  60  man  hadden.  Dag  baf  dn  is  bij 
hen  een,  die  over  tien;  Panfcha  bafchi  een,  die  over  vijftig;  Us  bafchi  een, 

die  over  honderd;  Pan/ad  bafchi  een,  die  over  vijfhonderd,  en  Mint  bafchi 
een,  die  over  duizend  man  het  bevel  voert.  De  Min  bafchi  ftaan  wéder  onder 
het  bevel  van  eenen  Sultan ,   gelijk  dezen  onder  het  bevel  van  eenen  Khdn.  Men 

weet,  dat  de  Tartaarcn  hunne  regenten  Khdn  en  de  Turken  de  hunnen  Sultan 

noemen.  Het  fchijnt  derhalven ,   dat  de  trotze  Perfifche  regenten ,   die  zig  zel- 
ven  Schab  en  zelfs  Padi  fchah  noemden ,   hunnen  hoogen  amptenaaren  de  eerti- 

tels van  K   dn  en  Sultan  gegeven  hebben ,   om  zigzelven ,   die  nu  over  eene  me- 

nigte Khans  en  Sultans  te  bevélen  hadden ,   in  de  oogen  hunner  onderdaanen  des 

tc  meer  te  verheffen.  Als 
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Als  ik  voorbij  de  tent  van  den  Emir  kuneh  kTi&n  ging,  werd  ik  binnen  ge- 
roepen ,   en  genodigd  om  te  gaan  zitten.  Hier  zat  de  Sardar  op  pragtige  tapij- 

ten ,   waarmede  de  geheele  tent  belegd  was ,   doch  ik  vond  geen  kusfens ,   gelijk 
op  de  Turkfche  fofas.  Vóór  de  tent  Rond  eene  groote  ménigte  dienaaren,  en 

onder  dezelven  ook  de  fcherpregters.  Elk  had  de  handen  zeer  nederig  vóór  het 
lijf  over  elkander  liggen ,   en  alle  de  officiers ,   zo  wel  Sultans  en  Khdns  als  de 

minderen,  bogen  zig,  bij  het  inkomen  en  heengaan ,   met  néderhangende armen, 
zo  diep  voor  hunnen  Sardar,  dat  zij  met  de  handen  bijna  aan  de  voeten  raak* 
ten.  De  officiers,  welken  ik  hier  vergaderd  vond,  fpraken  Turksch  en  Perfisch , 
maar  niemand  van  hun  iprak  Arabisch.  Maar  digt  bij  den  Sardar  zat  een  geest- 

ige ,   die  zeer  wél  Arabisch  iprak ,   en  dus  mijn  vertolker  kon  zijn.  Het  was 
m   het  leger  reeds  bekend,  dat  ik  een  werktuig  had,  waarmede  ik  bij  dag  de 
zon  en  bij  nagt  de  fterren  waarnam.  Emir  kuneh  khün  begeerde ,   dat  ik  hem hetzelve  zou  laten  zien.  Ik  vermoedde,  dat  ook  deze,  éven  als  de  Pafcha  te 
Dsjidda,  waarvan  in  het  I.  deel,  bladz.  264.  gefproken  is,  eenige  kennis  van 
de  fterrenkunde  had ;   maar  deze  wétenfchap  was  bij  hem  zo  wel  als  bij  zijnerr 

Mullah  onbekend.  Ik  liet  des  namiddags  mijn  quadrant  in  het  léger  brengen , 
doch  de  Sar  dhr  fpaarde  mij  de  moeite  van  het  op  te  Rellen.  Hij  was  reeds  vol- 

daan, toen  hij  den  voet  van  het  werktuig,  welks  ijzeren  Rang  hij  voor  een’  ver- 

rekijker hield ,   van  verre  zag.  Ik  werd  beide  reizen  op  koffij  en  vrugten  ont- 
haald, en  de  Sardar  deed  mij  veele  vraagen  wégens  Hcdsjds  en  Jemen ,   en  in- 

zonderheid over  den  toeRand  der  Engelfchen  in  Oostïndiër. 

^   Den  ipden  des  avonds  flierf  zeer  fdhielijk  een  ezeldrijver  van  onze  Kafle. 
7djn  broeder  toonde  zijne  droefheid  daarover  door  een  fchriklijk  geichi-eeuw  en 
gehuil,  tot  laat  in  den  nagt.  Dan  floeg  hij  zig  op  het  hoofd ,   nu  op  de  borst, 
dan  °P  de  beenen,  en  maakte  in  het  algemeen  zulk  een  droevig  misbaar,  dat  ilc 
hem  beklaagde,  dat  zijn  broeder  niet  in  eene  Rad  was  geRorven,  opdat  hij  tot  de- 

ze plegtigheid  van  zijne  nabeRaanden  of  van  gehuurde  huilRers  hulp  had  kun- 
nen  bekomen.  Niemand  in  de  karavane  fcheen  aan  zijne  droefheid  deel  te némen. 

Dun  2oflcn  reisden  wij  van  Kormudsch  tot  Lauwdr.  Niet  lang  na  ons  vertrek 

weiden  wij  door  eene  wagt  aangehouden,  om  'dat  onze  Karwanbafchi  geen  vrij. geleibrief  van  den  Sardar  had  médegenomen.  Dit  kostte  ons  ondertusfchcii N   2 
mets 
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niets  anders ,   dan  dat  wij  een  paar  uuren  werden  opgehouden ,   tot  dat  de  geleibrief 

gehaald  was.  Bij  dezen  voorpost  vond  ik  Arabiers ,   die  nadir  schah  met  ge- 

weld uit  de  flxeek  van  Bagdad  weggevoerd  had ,   en  welken  zédcrt  beftendig  als 

foldaaten  ,   nu  bij  den  ecnen ,   dan  bij  den  anderen  Khan  in  Perlië ,   gediend  had- 

den. Het  dorp  Lamvhr  ligt  in  eene  vrugtbaare  vlakte  in  de  bergagtige  flreek , 

en  heeft  eene  kleine  vesting  met  eenen  erflijken  Réis,  éven  als  Tankefir.  De 

vader  van  den  tégenwoordigen  Réis  was  door  den  voorgemelden  Emir  jafar, 

omgebragt.  De  tegenwoordige  had  bij  KéiUM  khan  hulp  gezogt,  om  den  dood 

zijns  vaders  te  wréken,  en  beloofd,  het  léger,  dat  te  dien  einde  naar  dezen 

oord  zou  komen ,   van  mondbehoeften  te  verzorgen.  Nu  kon  hij  niet  zo  veel 

léveren  als  de  Sardar  begeerde  ,   en  moest  daarom  het  te'  kortkomende met  zijnen 
rug  en  voetzoolen  in  de  vesting  te  Kormudsch  betalen. 

Den  2iften  kwamen  wij,  des  morgens,  niet  ver  van  Lamvhr,  voorbij  eenen 

watermolen,  een  werktuig,  dat  ik  noch  in  Egipte,  noch  in  Arabië  aangetroffen 

heb.  Het  water  word,  uit  eenen  berg  tamelijk  ver,  op  eenen  muur,  7 

voet  hoog,  tot  den  molen  geleid,  en  hier  was  het  nog  zo  warm,  dat  de 

damp  daarvan  oprees  (*).  Na  dat  wij  een  half  uur  verder  gereisd  waren ,   was 

ik  niet  weinig  verwonderd,  het  water,  waar  door  de  molen  gedréven 

word ,   ook  aan  de-  andere  zijde  van  den  berg  te  vinden.  Het  régenwater,  dat 

van  de  bergen  ftort,  had  hier  een  diep  dal  gemaakt,  en  de  ader  afgebroken, 

waardoor  dan  het  water  als  uit  eene  welle  in  het  dal  afvloeide ,   en  de  molen 

onbruikbaar  was  geworden.  De  eigenaar  van  den  molen  was  daarom  genood- 

zaakt geworden,  aan  de  zijde  van  dit  dal  een’  kleinen  muur  optetrekken,  en  op 
denzelven  zo  veel  water  uit  den  eenen  berg  in  den  anderen  te  leiden,  als  hij.  - 

nodig  had.  De  weg ,   dien  het  door  den  laatlten  berg  neemt ,   is  ten  minften  een 

vierden  eener  mijle  lang,  en  nogthans  was  het  ter  plaatze,  daar  het  in  den  berg 

ingeleid  werd,  nauwlijks  zo  warm  als  bij  den  molen.  Het  moet  dus  waarfchijn- 

lijk  in  den  berg  eenen  nieuwen  trap  van  warmte  krijgen.  De  bergen  in  deze 

ftreek  bcltaan  uit  eene  zeer  weeke  rotze,  die  niet  kwalijk  naar  gedroogde  klei 

gelijkt.  . Van 

(*)  bij  Kormudfch,  zegt  men ,   was  ooit  een  molen ,   die  door  heet  water  gedréven  word* 

/ 
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Van  hier  hadden  wij  héden  zulk  een’  flegten  weg ,   als  ik  nergens  in  Jemen 
gevonden  heb.  Op  zommige  plaatzen  is  hij  zo  fmal  tusfchcn  de  rotzen ,   dat 
een  beladen  ézel  er  nauwlijks  door  kan ,   en  wij  moesten  ook  eenen  kleinen 
ftroom  wel  12  of  16  maal  doorkmisfen.  Op  dezen  ruwen  en  rotsagtigen  weg 
lagen  veele  geraamten  van  paerden  en  ézels,  die  hier  gevallen  waren.  Er  viel 
ook  een  beladen  ézel  van  onze  kafle ,   en  brak  den  nek.  De  eigenaar  deed  hem 
ten  eerden  de  huid  af,  en  verkogt  die  bij  kleine  ftukken  aan  zijne  makkers, 
die  er  den  zelfden  dag  nog  fchoenen  van  maakten.  Zij  daken  namelijk  gaten 
aan  de  randen  van  de  huid ,   bonden  er  touwtjes  in ,   en  maakten  ze  daarméde vast  onder  de  voeten. 

Wij  legerden  ons  met  verre  ten  oosten  van  dadelboomgaarden ,   bijdcwelken 
een  dorp  was  geweest,  Sehü  genoemd,  dat  voor  eenigen  tijd  door  den  Réis  te 
Lauwar  verwoest  was.  Kort  te  voren  hebben  wij  gezien,  dat  de  Emir  van Kormudsch,  Lauwhr,  en  het  léger  van  *erïm  kh3n  ten  laatften  Kormudsch 
verwoest  heeft.  Dit  is  nog  tot  op  dezen  dag  de  ongelukkige  toeft  and  der  arme 
Perzen,  en  niettemin  zeide  men,  dat  krrim  ktirn  de  rust  in  dit  koningrijk  vrij 
wél  wc  ei  hei  field  had.  Hij  heeft  zékerlijk  geen  médedingers  meer:  maar  de 
heer  van  elk  dorp  wil  hier  onafhanglijk  zijn.  De  fterke  nabuur  onderdrukt  den 

zwakkeren ,   en  de  IV 'ekil  van  Perfië  ftoort  zig  gemeenlijk  aan  deze  kleine  oorlo- 
gen niet  eerder ,   dan  tot  dat  de  eene  of  de  andere  groote  rijkdommen  verzameld 

heeft,  of  zijne  fchattingen  niet  meer  wil  betalen.  Alsdan  zend  hij  een  léger, 
hetwelk  de  ftéden  en  dorpen,  die  het  op  zijnen  weg  ontmoet,  cn  welken  door 
de  kleine  binnenlandfche  oorlogen  nog  niet  verwoest  zijn,  ganschlijk  ver- 
mek  en  omkeert.  Geen  wonder  derhalven,  dat  dit  eertijds  volkrijke  koning- 

rijk thans  zo  zeer  van  inwoners  ontbloot  is.  De  regéring  der  Turken  is  niet 
béter.  Aldaar  worden  ook  groote  landïchappen ,   van  dewclken  zommigen  inde 
vorige  tijden  magtige  koningrijken  waren,  aan  Pafchds  verpagt.  Deze  verpag- 
ten  de  kleiner  landftreeken  weer  aan  Aghs.  Ieder  wil  winnen de  magtigftena- 
buur  en  médeönderdaan  onderdrukt  den  zwakkeren ,   en  noch  de  Sultan ,   noch 
de  Pafchds  fchijnen  zig  daaraan  te  kreunen,  ais  zij  maar  de  jaarlijkfche  pagt  ont- 

vangen. Maar  blijft  deze  agter,  dan  overvalt  de  Pafcha  de  Aghs,  of  de  Sultan 
de  Pafchas ,   en  zij  ftraffen  niet  alleen  den  overtreder ,   maar  ook  den  onfchuldi- 

gen  onderdaan.  Wanneer  nu  deze  ongelukkigen  zien  ,   dat  zij  door  naarftigheid 
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en  arbeid  bun  brood  niet  kunnen  verdienen ,   zoeken  zij  krijgsdienften  bij  de 

grooten ,   om  ten  kosten  hunner  medeburgers  te  léven ;   en  als  dit  hun  niet  wil 

gelukken,  verzamelen  zig  geheele  benden  om  de  karavanen  te  plunderen.  Om 

die  réden  ontbreekt  het  in  de  Mohammedaanfche  landen  niet  ligt  aan  krijgslieden 
en  rovers. 

Dezen  dag  zagen  wij  nog  eene  andere  plaag  der  ongelukkige  inwoners  dezer 

gewesten :   namelijk  een’  grooten  trek  fpringbaanen.  Doch  het  was  de  trek- 

lpringhaan  niet ,   welken  men  zo  ménigvuïdig  in  Arabië  ziet ,   en  die  aldaar  ge- 

geten word.  Deze  had  een’  groenagtigen  kop ,   zwarte  vlekken  op  het  lijf,  en 
was  dik  en  dus  zwaar  tot  het  vliegen. 

Den  2 aften  hadden  wij  ook  nog  eenen  zeer  flegten  weg.  Wij  kwamen  voor- 

bij een  dorp  Kunar  Bender ,   waarvan  niets  meer  overig  was,  dan  cenige  dadel- 

boomen.  Hier  en  daar  zagen  wij  groote  begraafplaatzen ,   vervallen  waterlei- 

dingen en  woeste  akkers,  die  nog  voor  weinige  jaaren  fchénen  bebouwd  ge- 

weest te  zijn.  Wij  légerden  ons  héden  mijl  van  ons  laatfte  nagtlégerineene 

onbebouwde  ftreek ,   welke  men  Sar  Mashak  of  Sar  RiW"*  noemde.  Ondertus- 

fchcn  nam  ik  hier  de  poolshoogte  ook  waar. 

Den  23ften  reisden  wij  omtrent  3   duitfche  mijlen  naar  het  N.  N.  W.,  daar 

wij  intégendeel  te  voren  naar  het  oosten ,   en  gemeenlijk  nog  iets  zuidwaard  ge- 

gaan waren.  Wij  légerden  bij  een  verwoest  dorp  Tfentr.  Dit  behoorde  onder 

het  gebied  van  Bosgün ,   welks  heer  nog  onlangs  de  reizigers  dwong  een  weg- 

geld te  betalen.  Thans,  daar  er  een  léger  in  de  nabuurfchap  was,  durfde  hij 

het  niet  eifchen.  Naar  mate  wij  verder  in  de  bergagtige  ftreek,  en  dus  hooger 

kwamen ,   vonden  wij  het  ook  fteeds  kouder.  Naar  het  N.  N.  O.  zagen  wij  ge- 

bergten ,   die  geheel  met  fneeuw  bedekt  waren. 

Den  24ften  kwamen  wij  over  eenen  hoogen  berg,  dien  de  inwoners  Sandel 

noemen,  en  légerden  bij  Aids ,   digt  bij  eene  reeks  hooge  bergen.  Hier  zijn 

verfcheiden  heete  bronnen ,   en  bij  ééne  derzelven]  vind  men  eene  kamer  tot  ge- 

mak der  geenen ,   die  zig  willen  baden.  Aan  den  weg  ziet  men  hier  en  daar 

nog  lange  rijen  fteenen ,   als  of  aldaar  nog  fterke  fondamenten  waren.  Mis- 

fchien  zijn  het  overblijfzels  van  waterleidingen,  die  in  laater  tijden  verwaar- 

loosd zijn.  Auis  was  nog  voor  weinige  maanden  een  groot  dorp,  doch  zédert 

door  MiR  MAiiENNA  geploiiderd ,   verwoest,  en  door  de  inwoners  geheel  verla- 

ten. 

.   ■'  '   ■   .   ■   ■   ”   •   •   4 '   \ 
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ten.  Firaschbend ,   een  ander  dorp  inde  nabuurfchap,  had,  zeidemen,  ook  het 

vierde  deel  der  inwoners  niet  meer ,   welk  het  eertijds  had  gehad. 
Van  Kanar  Bender  tot  hier  hoorde  ik  veel  van  Turkomannen,  die  niet  verre 

van  den  weg  woonden.  Dezen  dag  nam  ik  een’  kleinen  omweg,  om  een  hun- 
ner dorpen  te  bezigtigen.  Deze  lieden  leiden  dezelfde  levenswijze,  als  de  om- 

zwervende Arabers.  Ook  hebben  hunne  tenten  hetzelfde  maakzel ,   als  die  der 

laatften,  van  welken  ik  bladz.  58.  der  befchrijving  van  Arabië  gewag  gemaakt 

heb.  Hun  rijkdom  beftaat  in  kameelen ,   paerden,  ézels ,   koeijen  en  fchaapen. 

De  laatften  fokken  zij  niet  enkel  tot  gebruik,  maar  ook  voor  de  weelde  der  Per- 

zen. Deze  dragen  niet  alleen  mutzen,  maar  ook  geheele  pelzen  van  lamsvellen; 

en  doordien  zij  de  fijnften  en  meest  gekrulden  het  duurfte  betalen ,   Aagten  de 

Turkomannen ,   enkel  om  deze  vellen ,   veele  dragende  fchaapen  3   en  doden  dus 

de  onnozele  lammetjes  op  eene  wreede  wijze  voor  dat  zij  geboren  zijn.  In  plaats 
dat  de  Perzen  zowel  als  de  Turken  en  Arabiörs,  welken  in  ftéden  wonen ,   hun- 

ne vrouwen  voor  vreemdlingen  tragten  te  verbergen ,   fchroomden  de  vrouwen 

der  Turkomannen  zig  éven  zo  min ,   ons  haare  aangezigten  te  laten  zien ,   als  de 

vrouwen  der  Bedouinen.  Men  zegt,  dat  zij  zeer  naarftig  zijn.  Ook  zeide 

men,  dat  voornaamlijk  de  vrouwen  der  Turkomannen  de  kleine  tapijten  maken, 

van  dewelken  jaarlijks  zo  veelen  uit  Perfië  uitgevoerd  worden.  Dezelven  zijn 

wel  ftegts  grof,  en  niet  te  vergelijken  bij  de  fijne  Perfifche  tapijten,  welken  in 

de  ftéden  gemaakt  worden ;   nogthans  moet  men  zig  verwonderen ,   hoe  deze 

arme  lieden  de  wol  zo  fraai  kunnen  verwen,  en  met  de  weinige  bekwaamheid, 

die  zij  hebben ,   de  tapijten  evenwel  zo  fraai  maken.  Naderhand  fprak  ik  met 

eenen  herder ,   die  in  de  ftreek  van  Bagdad  in  eene  omzwervende  familie  gebo- 

ren was  ,   doch  nu  eenen  T urkoman  in  deze  gewesten  diende.  Hij  fprak  Arabisch. 

Onder  anderen  verftond  ik  van  hem,  dat  zijn  beer  hem  jaarlijks  12  lammeren 

voor  zijnen  loon  gaf,  en  leerde  dus  daaruit,  dat  de  omzwervende  volken  in  het 

Oosten  hunne  herders  nog  héden  ten  dage,  gelijk  in  de  oudfte  tijden,  een  zé- 

ker gedeelte  van  de  kudden  géven. 

Den  25^  légerden  wij  aan  de  andere  zijde  van  Khaniek.  Dit  dorp  ligt  in 

eene  groote  vlakte ,   daar  wij  op  onzen  weg  verfcheiden  moerasfen  en  kleine 

ftroomen,  allen  met  fiegt  water»  aantroffen.  Bij  hetzelve  ligt  ook  een  klein 

flegt  kafteel,  dat  eerst,  gelijk  de  meeste  vestingen  aan  dezen  weg,  na  den 

dood 
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dood  van  nadir  schah  gebouwd  is.  Doch  de  inwoners  hadden  beiden  verla- 

ten, en  zig  naar  een  dorp,  Naudjun  genoemd,  dat  er  niet  verre  van  lag,  bege- 
ven. Diodorus  merkt  aan ,   dat  semiramis  in  Perfië  kleine  heuvels  liet  te  za- 

mendragen ,   en  haare  tent  op  dezelven  opfiaan ,   om  het  ganfche  léger  te  kun- 
nen overzien.  Zulk  eenen  tamelijk  hoogen  heuvel ,   van  gedaante  als  een  ge- 

knotten  kegel,  ziet  men  bij  Khaniek.  Doch  hij  is  denklijk  zo  oud  niet  5   want 
men  vind  ook  in  Europisch  Turkije  veele  heuvels,  die  door  Turkfche  legers, 
en  dus  in  laater  tijden,  gemaakt  zijn  ,   om  op  dezelven  de  tent  des  Sultans  opte- 
flaan.  Op  dezelfde  wijze  kan  dus  den  Schah  van  Perfië  met  hetzelfde  oogmerk 
dezen  heuvel  hebben  laten  opwerpen. 

In  dezen  oord  zag  ik  ook  eene  familie  omzwervende  Kurden.  Dit  volk  heeft 

zig  niet  alleen  verre  in  Perfië ,   maar  ook  in  Mefopotamië  en  Sirië  uitgebreid , 
en  overal  zijne  fpraak  behouden ,   welke  egter  verfcheiden  uitfpraaken  heeft ,   en 
leeds  zeer  met  het  Perfisch,  Turksch  of  Arabisch  vermengd  is. 

In  onze  Kafie  waren  Sunniten,  Schiiten,  Armeniërs,  Georgiërs  of  Grieken, 
een  Roomschkatholijke  en  eenige  Jooden.  De  beide  <*prfl*»n ,   als  Mohamme- 
daanen ,   vaettcu  zëdert  het  begin  van  den  Ramadan.  Zij  éten  in  deze  maand 

zéker  des  nagts  overdadig,  als  zij  er  gelégenheid  toe  hebben,  doch  vanzonne- 

opgang  tot  zonneöndergang  mogen  zij  niets  gebruiken ,   zelfs  niet  cens  tabak 

roken.  Hun  vasten  is  dus  zeer  moeilijk.  Dezen  dag  begon  de  groote  vasten 
der  Oosterfehe  Christenen,  die  gedurende  dezen  tijd  geen  vleesch,  geen  visch, 
geen  melk  noch  boter  mogen  éten.  De  Armeniërs  laten  zelfs  hunne  kinders 
de  vasten  zo  flrikt  waarnemen,  dat  één  van  hun  het  zeer  kwalijk  nam,  als  ik 
zijnen  zoon,  een  jongetje  van  drie  jaaren,  melk  had  te  drinken gegéven.  Mijn 
reisgezel,  de  Armenifche  Italiaaner,  had,  als  een  Roomschkatholijke ,   reeds 

zédert  8   dagen  geen  vleesch  durven  éten ,   en  met  dezen  vastten  ook  de  jooden 
en  ik  den  meesten  tijd  op  deze  reis ,   wijl  wij  zelden  vleesch  konden  krijgen.  En 
dus  vastte  het  ganfche  gczelfchap  reizigers. 

Den  2óften  reisden  wij  niet  veel  meer  dan  twee  duitfche  mijlen  tot  Gr a.  Dit 
is  een  nieuw  dorp  aan  eenen  oord,  waar  een  kleine  vloed  in  eenen  grooteren 
valt.  Bij  hetzelve  vind  men,  op  twee  eilanden,  twee  kafteelen,  die  nauwlijks 
van  zo  veel  belang  als  dat  bij  Kormudsch ,   en  ook  eerst  door  de  inwoners  gedu- 

rende de  binnenlandlche  onlusten  gebouwd  zijn.  Van  het  oud  Gr ci,  dat  eertijds 
de 
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de  verblijfplaats  van  eenen  Beglerbeg  was,  en  een  half  uur  van  hier  lag,  zag 

°ien  niets  meer,  dan  alleen  eenige  overblijfzels  van  deszelfs  kaReel 

Wij  zagen  in  deze  Rreek  hier  en  daar  wélbebouwde  velden ,   zelfs  nogge- 
metzelde  waterleidingen  onder  de  aarde,  waardoor  de  akkers  bewaterd  werden. 

In  de  oudfte  tijden  was  de  akkerbouw  door  zulke,  dikwijls  zeer  kostbaare, 

waterleidingen  ver  gevorderd.  De  Mohammedaanen  hebben  ze  nog  behouden ; 

maar  gelijk  de  regéring  Reeds  hoe  langer  hoe  meer  tirannig  is  geworden ,   en  in- 

zonderheid gedurende  de  laatfte  binnenlandfche  onlusten ,   is  het  land  ook  zo 

verarmd  en  ontvolkt,  dat  men  noch  lieden,  noch  vermogen  vind,  om  de  oude 
Werken  te  onderhouden. 

Agt  uuren  van  Gril  ligt  de  Rad  Kasferün.  Tusfchen  deze  beide 

plaatzen  is  een  berg  Kammeritsch ,   bij  welken  assad  khün  door  kerim  kh;1n 
eens  ten  eenemaale  verflagen  werd. 

Den  27'l'n  kwamen  wij  over  eenen  hoogen  berg,  die  egter  op  verre  na  zo 
hoog  en  fleil  niet  is,  als  de  berg  Sumara  of  Mharras  in  Jemen.  Wij  floegen 
ons  aan  de  andere  zijde  van  denzelven  néder  aan  eenen  vloed.  In  Jemen  zijnde 

naamen  der  vloeden  en  bergen  éven  zo  bekend ,   als  die  van  Réden  en  dorpen. 

Hier  wist  men  mij  den  hoogen  berg,  en  den  vloed,  die  egter  vrij  aanmerkUjk 
is,  niet  anders  te  noemen,  dan  Mosgiin,  hetwelk  ook  de  naam  is,  zo  men 

zegt ,   van  een  dorp  in  deze  Rreek. 

Van  de  fneeuw,  welke  nog  denzelfden  dag  de  omliggende  bergen  bedekte, 
was  den  volgenden  morgen,  na  eenen  Rerkcn  régen,  niets  meer  te  zien. 
Den  28'ien  februari]  liep  onze  weg  over  heuvels,  die  met  wilde  amandel  -   en 

eikenboomen  bedekt  waren.  Wij  hadden  hier  wégens  den  zwaaren  régen  en 
hagel  zulk  eenc  flegtereis,  dat  wij  na  3!  uur,  waarin  wij  Jj  duitfche  mijl  af- 

gC'lcgd  laadden,  weer  légerden.  Ik  ging  aanflonds  naar  een  dorp,  Romchün  ge- 
doemd ,   liggende  niet  ver  van  ons  op  eenen  hoogen  berg.  Hier  huurde  ik  een 

huis , 

w   S’r‘sgün ,   Jöiakün,  Sarekün,  Kurufthdn,  Bolade ,   Gartb,  Abad,  Mukrdm  Abad,  Kuiu- 
Dahdin,  Tamün ,   Antarl ,   Badast . 

H.  DEEL. O 
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huis ,   om  het  overige  van  den  dag  en  den  volgenden  nagt  voor  het  onftuimïg 
weeder  gedekt  te  zijn.  Ik  liet  hout  brengen,  en  verzogt  eenige  Armeniërs 

met  mij  aan  dit  gemak  deel  te  némen.  We]  ras  kwam  ook  eene  menigte 
Armenifche  wijven  met  haare  kinderen.  Dezen  waren  in  het  eerst  blij- 

de ,   dat  ik  haar  eene  plaats  aan  de  deur  vergunde.  Maar  terwijl  ik  eens  uit 

het  huis  ging,  verruilden  de  mannen  hunne  plaats  met  de  vrouwen,  en  bij  mij- 
ne terugkomst  vond  ik  den  harem  bij  het  vuur.  Alle  de  vrouwsperfoonen  had- 

den de  aangezigten  op  de  ganfche  reis  zorgvuldig  bedekt ,   en  2%  van  het  ge- 
zelfchap  van  alle  vreemde  mansperfoonen  verwijderd.  Het  zou  daarom  eene 

onbeleefdheid  zijn  geweest ,   indien  ik  bij  haar  had  willen  plaats  némen ,   of  haar 

zelfs  van  het  vuur  verdrijven.  In  een’  anderen  hoek  van  het  huis ,   alwaar  ik 
een  vuur  wilde  aanmaken,  rookte  het  zo  flerk,  dat  het  niet  te  houden  was. 

Een  ander  huis  kon  ik  niet  krijgen.  Dus  moest  ik  geduld  hebben ,   en  mijne 
reisgezellinnen  eerst  haare  klederen  laten  drogen,  voor  dat  ik  weêr  bij  het  vuur 

kon  komen.  Toen  hetnagt  was,  moest  ik  ook  den  wijven  en  kinderen  de  bes- 

te plaats  van  het  vertrek  ,   of  veelmeer  van  het  huis  ■>  inmimcu.  Wij  hadden 

een’  zwaaien  nurm  met  nagel ,   meeuw  en  régen.  Vóór  de  traliën  in  de  venfier- 
openingen  waren  geen  luiken;  het  dak  was  zo  liegt,  dat  het  water  er  door 

drong;  met  één  woord,  ik  moest  mijne  matras  van  den  eenen  hoek  naarden 

anderen  dragen ,   en  kon  geen  plaats  vinden ,   daar  ik  droog  kon  liggen.  In  den 

nagt  kwam  er  eene  nieuwe  opfchudding.  De  huizen  van  dit  dorp  liggen  aan  een’ 
Reilen  berg ,   en  ik  woonde  hier  op  de  tweede  verdieping ,   fchier  zonder  dat  ik 

het  wist.  J\Tiet  verre  van  mij  Rond  mijn  paerd  in  den  Ral.  Bij  ongeluk  brak  daar 
de  vloer  en  het  paerd  vlei  bij  den  huiswaerd,  die  benéden  woonde,  in  het  ver- 

trek. Den  volgenden  morgen  krégen  wij  berigt,  dat  een  kleine  vloed,  dien  wij 

over  moesten,  in  den  voorgaanden  nagt  door  den  zwaaren  régen  zo  gezwollen 

was,,  dat  wij  dezen  dag  niet  verder  konden  komen.  Wij  hadden  ook  nog  zo 

veel  regen -en  hagelwecder,  dat  ik,  niettégenftaande  al  het  ongemak,  mij  ge- 
lukkig agtte ,   nog  24  uuren  in  dit  dorp  te  kunnen  blijven. 

D   e   omliggende  bergen  waren  weer  geheel  met  fneeuw  bedekt.  Niet  verre 

van  Romchün  is  een  berg ,   zegt  men ,   waar  Reenzout  gehouwen  word. 

Den  2(1en  maart  1765,  kwamen  wij  over  eenen  vloed,  die  zig  metverlchei- 

den  anderen  verenigt,  zijnen  weg  naar  Cra  neemt,  en  zig  eindelijk  tusfehen  Abu- fchahhr 
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fchahhr  en  Benderrfgh  in  de  golf  van  Perfïë  ontlast.  Naderhand  kwamen  wij 

over  eenen  anderen  grooten  vloed ,   dien  men  Rodhüna  noemt,  en  iloegen  ons 

aan  de  oostzijde  van  denzelven  néder.  Deze  neemt  zijnen  weg,  zegt  men, 

naar  oE? y'jyt?  Firus  abdd.  Tusfchen  de  beide  gemelde  vloeden  noemde  men 

de  dorpen  Major ,   Bendu ,   Defaib ,   Retfchi ,   Kotali ,   Karabas  en  meer  anderen. 

In  den  nagt  van  den  2den  tot  den  3   den  maart  had  het  zo  fterk  gevroren,  dat 

het  ijs  op  het  water  zo  dik  als  de  rug  van  een  mes  was.  Wij  reisden  dezen 

dag  3!  duitfche  mijlen,  en  légerden  bij  Tfchinar  Raddar ,   een  tolhuis  aan  eenen 

vloet.  Op  den  weg  van  Abufchabhr  naar  Schirds  zijn  eigenlijk  6   plaatzen, 

daar  men1  vertolt.  De  Europeërs  zijn,  naar  men  zegt,  volgens  hunne  voorrek- 
ten ,   niet  verpligt  aan  dezelven  iet  te  betalen.  Doch  de  Perlifche  tolbedienden 

zien  éven  zo  gaerne,  dat  men  hun  een’  drinkpenning  geeft ,   al  is  men  niets 
fchuldig  ■>  als  de  opzigters  bij  de  tollen  in  Europa.  Men  doet  derhalven  béter , 
wanneer  men  zig  in  dergelijke  gevallen  niet  altijd  op  zijn  regt  beroept.  De  Rad 

Schirds ,   welke  wij  eindelijk  den  4<ien  maart  bereikten ,   ligt  maar  i|  mijl  ten 
oosten  van  Tfchinar  Raddar. 

Wij  hadden  dus  18  dagen  nodig  om  van  Abulchahhr  naar  Schiras  te  komen, 

daar  men  deze  reis  anders  zeer  gemaklijk  in  6   dagen  kon  doen.  De  réden , 

waarom  wij  zo  lang  onder  weg  waren ,   was  niet  enkel  hèt  flegte  weeder  en  de 

omweg  over  Kormudsch ,   maar  voornaamlijk ,   dat  de  meeste  waareri in  onze  Kalle 

op  flegte  ézels  geladen  waren,  die  maar  korte  dagreizen  konden  doen. 

Te  Schirds  woonde  ik  bij  den  heer  herkui.es,  een’  jong’  koopman  van  eene 
goede  familie  in  Engeland ,   die  hier  de  zaaken  van  den  heer  jervis  waarnam. 

Hij  bewees  mij,  gelijk  de  heer  jervis  te  Abufchahhr,  zeer  veel  beleefdheid. 

Voor  het  overige  woonde  hij  in  dit  land  als  van  de  waereld  geheel  afgezonderd. 

Want  behalven  hem  was  er  geen  Europeer  te  Schiras  ,   zelfs  geen  monnik ;   en 
van  de  Perzen,  die  Schiiten  zijn  en  alle  vreemde  geloofsbelijders  voor  onrein 

houden ,   kan  een  Christen  niet  ligt  eene  vertrouwlijke  vriendfehap  verwagten  , 

ichoon  zij  voor  het  overige  zeer  beleefd  zijn  (*)  ;   en  onder  de  weinige  Arme- 

niërs, 

(*)  Chardin,  die  veele  jaaren  in  Perfië  is  geweest,  en  de  inwoners  béter  kon  léren  ken- 

nen,  dan  andere  reizigers,  die  zelden  zo  veel  omgang  met  hun  heben,  befchrijft  hun  karakter 

zeer  nauwkeurig.  Foyages,  tam.  III.  p.  45.  en  volg. 
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niërs,  die  hier  wonen,  was  er  geen,  met  welken  de  heer  herkules  verkéring 
kon  hebben,  dan  alleen  met  eenen  officier  der  artillerij  van  kerïm  khün,  wel- 

ke als  koopman  in  Bengalen  de  Engelfche  taal  had  geleerd ,   en  nu  zijn  tolk  was. 

Het  verblijf  van  den  heer  herkules  te  Sehiras  was  daarenboven  zeer  onaange- 

naam, wijl  hij  om  de  voornaame  en  groote  kooplieden,  met  dewcJkcn  hij  veel 

te  verrigten  had,  zig  een  zéker  aanzien  moest  géven,  bij  voorbeeld,  niet  op 

flraat  verfchijnen  dan  tepaerd,  en  altijd  verfcheïden  bedienden  bij  zig  hebben. 

In  andere  Réden  ging  ik  overal  in  de  oosterfche  kléding,  zonder  dat  het  ge- 

meen agt  op  mij  gaf ,   en  zonder  mij  er  aan  te  floren ,   of  men  mij  voor  een’ 

.Europeer  of  een’  oosterfchen  Christen,  voor  aanzienlijk  of  gering  hield,  als  ik 
flegts  waarnemingen  kon  doen.  De  Sehiras  ging  ik  als  een  Europeër,  en  kon 

dus  om  mijnen  huiswaerdshalve  zoniet  rondlopen.  Ik  maakte  mij  nogthans  hier 

eene  aangenaame  kennis  met  eenige  aanzienlijke  Perzen.  Onder  de  geenen ,   die 

den  heer  herkules  kwamen  bezoeken ,   was  een  groot  koopman ,   die  zeer  wél 

Arabisch  fprak.  Van  dezen  bekwam  ik  verfcheiden  berigten,  en  inzonderheid 

van  de  voornaamfle  veranderingen  in  dit  koningrijk,  zódo,-t  den  Uuud  van  na- 

pïr  schah  coc  op  den  cegeuwoorüigeii  tijd,  welken  als  een  bijvoegzel  tot  de 

Hoogduitfche  overzetting  van  de  gefchiednis  dezes  heids,  of  veeleer  dwingelands, 

reeds  gedrukt  zijn  (*). 
De  Rad  Schirds  ligt  in  eene  groote  en  ongemeen  vrugtbaare  vlakte ,   is 

met  eenen  muur  omringd,  en  heeft  ook  gragten.  Doch  de  muur  is,  éven  als 

alle  nieuwe  vestingen  der  Perzen,  flegts  van  ongebakken  tichelfleenen  en  van 

aarde,  en  van  de  plaats  binnen  denzelven  is  omtrent  een  derde  wéder  bebouwd , 

het  andere  ligt  met  puinhoopen  bedekt ,   of  is  met  koorn  bezaaid.  Het  fchijnt 

ondertusfehen ,   dat  kerïm  kiirn  ,   die  zijne  tégenwoordige  grootheid  voornaam- 

lijk  aan  de  dapperheid  en  trouwe  der  inwoners  van  dit  gewest  te  danken  heeft, 

zijn  werk  er  van  maakt,  om  deze  Rad  voor  al  weer  in  bloei  te  brengen.  Hij 

heeft  niet  alleen  zelf  hier  een  paleis  laten  bouwen en  bij  hetzelve  eenen  fchoo- nen 

(*)  Gefchichte  des  Nadir  Schah,  von  Mirfa  Mohammed  Mahadi  Khan,  aus  dem  Perfifchen  ins 

Franzöfifche  uberfetzt  vom  berm  Wffliam  Jones,  und  nach  der  Franzöfifcbe  ausgabe  ins  deutfchs 

«berfetzt.  Grcifswald  J   773- 
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51cr<  tuin  aanleggen  ,   maar  hij  nodigt  ook  veele  aanzienlijke  lieden  uit  de  ver- 

scheiden gewesten  van  Perfië  om  hier  te  komen  wonen.  Dezen  verfraaien  niet 
alleen  de  Rad,  maar  vertéren  ook  veel  geld,  waardoor  de  handel  en  handtérin- 
gen  weêr  beginnen  te  herleven.  In  de  andere  oosterfche  Réden  bekommert 

tnen  zig  in  het  geheel  niet  om  de  geenen  ,   die  uit  en  in  gaan.  In  Schiras  kan 
een  ieder  wel  inkomen,  maar  wanneer  iemand  de  poort  uit  wil ,   en  niet  zeer 

wél  bekend  is,  moet  hij  aan  de  wagteenen  geleibrief  brengen.  Vrouwsper- 

soon en  werden  in  mijn’  tijd  in  het  geheel  niet  uit  de  Rad  gelaten,  wijl  men  vrees- 
de, dat  Raatsgevangenen ,   op  die  wijze  verkleed,  ontfnappen  mogten.  De  Ar- 

menifche  vrouwen,  welken  met  onze  kade  gekomen  waren,  en  verder  wilden 
gaan ,   moesten  daarom  buiten  vóór  de  poort  blijven. 

Den  5dcn  maart  leidde  de  heer  herkules  mij  ten  gehoor  in  bij  den  Beglerbeg 
Van  Farfistdn ,   die  in  deze  Rad  zijn  verblijf  houd.  Wij  waren  beiden  te  paerd, 
gelijk  de  vertolker,  en  de  vier  bedienden  van  den  heer  herkules,  allen  Arme- 

niërs, gingen  vooraf  met  hunne  Raven  in  de  hand.  Te  Kahira  rijd  een  Euro- 

pefche  konful  zelden  ten  gehoor  bij  den  pafcha ,   zonder  door  het  gemeen  met 
Rnaadwoorden  bejegend  te  worden ,   fchoou  er  altijd  eenige  janitzaaren  voor- 

uitrijden. Doch  hier  zeide  ons  niemand  een  onvertogen  woord.  Toen  wij 
door  de  markRraat  réden ,   alwaar  alomme  veele  menfehen  waren ,   febroomden 
de  Armenifche  dienaars  niet,  zelfs  Mohammedaanen  met  hunne  Rokken  te  drei- 

gen ,   bijaldien  zij  niet  aanRonds  plaats  maakten.  Het  paleis  van  den  Beglerbeg 

155  eerst  door  zijnen  tégenwoordigen  eigenaar  gebouwd,  en  Raat  aan  een  groot 
P;ein,  dat  bezaaid  is.  Het  voorfte  gebouw  heeft  geen  béter  aanzien,  dan  een 

deftig  burgerhuis.  Agter  hetzelve  Raat  het  voornaam  gebouw,  aan  eene  open 
Plaats  met  eene  groote  waterkom  en  fpringfonteinen.  Men  leidde  ons  in  eene 

gtoote  zaal,  welke  naar  den  kant  van  deze  plaats  geheel  open  was.  De  vloer 
Van  dezelve  was  met  een  groot  fraai  tapijt  belegd;  maar  in  plaats  van  eene  fofa,  die 
®en  in  de  Turkfche  vertrekken  rondom  bij  den  wand  vind ,   zag  ik  hier  enkel 

kostbaare  vilten  tapijten,  die  ik  niet  minder  fraai  vond,  dan  de  gewoone  Perfi- 
de tapijten :   aan  de  wanden  waren  in  het  geheel  geen  kusfens.  Het  fchijnt 

derhalven,  dat  de  Perzen  in  dit  Ruk  het  gemak  niet  zo  zeer  zoeken,  als  de  Tur- 
ken. De  heer  herkules  en  ik  werden  door  den  onderhofmeester  aan  de  deur 

dezer  zaal  ontvangen  en  bij  den  Beglerbeg  ingeleid ,   die  aan  het  einde  derzelve 
O   3   zat. 

% 
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zat.  Bij  een  gehoor ,   dat  ik ,   en  mijne  reisgenooten  bij  den  Pafcha  te  Kahira 

hadden,  kusten  wij  dc  flip  van  zijnen  pelsrok.  Den  Pafcha  te  Dsjiddag roetten 

wij  alleenlijk  eerbiedig.  Den  Imam  te  Sana  kusten  wij  de  hand  van  binnen  en 

bovenop,  insgelijks  zijn  kleed  op  de  knie;  en  nergens  werden  wij  genodigd 

om  te  zitten.  Hier  vonden  wij,  midden  in  de  zaal,  twee  floelen ,   waarop  wij 

aanflonds ,   na  eene  diepe  buiging,  gingen  zitten.  De  Beglerbeg  was sadik icnaN 

genoemd,  en  een  ouder  broeder  van  den  JVektl  kerim  ia-iax.  Indiende  laatfte 

geen  ftadhouder  van  Perfie  was  geworden ,   zou ,   naar  alle  aanzién ,   de  cerfte 

ook  geen  groot  geluk  in  de  waereld  gemaakt  hebben.  Men  zeide  nogthans,  dat 

bij  zédert  eenigen  tijd,  te  gelijk  met  zijne  zoonen,  leerde  lézen  en  
fchrijven, 

en  dus  reeds  geleerder  was,  dan  zijn  broeder,  de  Weïil.  De  gewigtige  zaaken 

van  dit  gewest  werden  door  bekwaame  lieden  beftierd,  en  de  Beglerbeg ,   éven 

als  de  Sultan  te  Konftantinopel,  droeg  zorg  voor  het  burgerlijke.  Eenige  dagen 

na  mijne  aankomst  in  deze  flad  ,   liet  hij  twee  flagters ,   die  flegt  vleesch  verkogt 

hadden,  bij  de  ooren  aan  eenen  paal  fpijkeren,  en  hen  zo  den  ganfehen 
 namid- 

dag ftaan.  Bij  die  gelegenheid  liet  hij  bekend  maken,  dat  alle  de  
flagters,  die 

7/,g  voor  taan  aan  deze  misdaad  zouden  mnuidig  maken,  door  midden  zouden  
ge- 

houwen worden.  Bij  het  gehoor  was  hij  ongemeen  gunftig.  Onder  ande
ren 

deed  hij  mij  de  verzékering,  dat  hij  al  de  geenen,  die  mij  in  
zijn  gebied  eenig 

leed  zouden  doen,  het  hoofd  zou  doen  afflaan. 

De  onderhofmeester ,   met  een’  fraaijen  rotting  in  de  hand ,   ftond  tusfehen 

ons  en  den  Beglerbeg ,   éven  als  te  Sana  de  Fakih  achmed  tusfehen  ons  en  den 

Imhm.  De  heer  herkules  fprak  met  zijnen  tolk  in  het  Engelsch ,   deze  met 

den  hofmeester  Perfisch ,   het  welk  de  Beglerbeg  dus  kon  verftaan ;   doch  hij 

liet  zig  alles  nog  eens  door  den  hofmeester  zeggen.  Ik  kan  mij  thans  niet  
meer 

herinneren ,   of  de  laatfte  niet  misfehien  Turksch  fprak ;   want  deze  taal  is  onder 

de  aanzienlijke  lieden  in  Perfië  zeer  gemeen.  Ik  vond  het  zonderling ,   dat  de 

hofmeester,  telkens  als  hij  jegens  den  Beglerbeg  gelproken  had,  zig  niet  alleen 

zeer  diep  boog,  maar  ook  zijnen  ftok  liet  vallen.  Toen  het  gehoor  geëindigd 

was,  bragt  een  vriend  van  den  heer  herkules ,   die  bij  den  Beglerbeg  zeer  in 

gunst  ftond,  ons  door  het  paleis  rond,  om  mij  nog  eenige  vertrekken  
te  to- 

nen. In  één  derzelven,  nabij  de  gehoorzaal,  waren  de  wanden  met  fraai  
mar- 

mer van  Tauris  bekleed,  op  den  vloer  lagen  kostlijke  tapijten,  aan  de  wanden 

rond- 
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rondom  Jlonden  veele  fpiegels  van  Europefchen  arbeid ,   en  ik  zag  hier  ook  over 

de  tien  fchilderijen ,   afbeeldzels  van  menfchen.  De  laatfien  had  ik  niet  verwagt 
in  het  huis  van  eenen  Mohammedaan  te  vinden.  Doch  de  Schiiten  vrezen  niet 

zo  zeer  als  de  Sunniten ,   dat  de  afbeeldingen  van  menfchen  tot  afgoderij  zullen 

verleiden  (*)•  De  tekening  der  Perzen  is  flegt ,   maar  hunne  kleuren  zijn  fchoon. 
De  meesten  dezer  afbeeldzels  waren  op  de  Perfifche  wijze  gekleed.  Eén  daar- 

van  verbeeldde  een  vrouwsperfoon ,   bijna  tot  aan  het  midden  naakt ,   en  een 

tweede  verbeeldde  een  vrouwsperfoon  in  het  bad ,   bijna  geheel  naakt. 

Daarna  werden  wij  in  den  harem  gebragt,  die  nog  niet  voltooid ,   en  dien- 

volgens nog  niet  bewoond  was.  De  vertrekken  waren  hier  allen  zeer  klein.  In 

één  derzelven  Honden  twee  kleine  agthoekige  zuilen,  geheel  bedekt  met  kleine 

fpiegels,  en  aartig  fn  ij  werk  van  hout  bedekte  de  voegen.  De  zoldering  was  met 
Herren  van  fpiegelglas  bezaaid.  In  een  ander  vertrek  waren  de  wanden  en  de 

Zoldering  met  fpiegels  bedekt.  Zommigen  derzelven  waren  2   voet  hoog;  van 
de  overigen  hadden  de  grootften  nauwlijks  de  hoogte  van  eenen  voet.  De  laat- 

Ren  waren  allen ,   éven  als  de  glasruiten  in  de  ven  fiers ,   zo  wel  van  wit  als  ge- 

verwd  glas,  te  Schiras  gemaakt.  De  Reglerbeg  Hiep,  onder  eene  fterke  wagt,. 

in  eenen  ronden  toren,  dien  hij  agter  aan  zijn  huis  had  laten  bouwen. 

Van  de  tuinen  in  Schiras  vond  ik  er  geen  merkwaardig,  dan  alleen  dien, 

welken  kerim  Kiiaisr  had  laten  aanleggen.  Men  moet  zo  min  in  dezen,  als  in 

andere  oofterfche  tuinen,  zeldzaame  gewasfen  zoeken.  Maar  men  vind  hier 

eene  menigte  fchoone  vrugtboomen ,   en  tusfehen  dezelven  ook  paden,  die  egter 

flegt  gereinigd  worden.  Midden  in  den  tuin  Raat  een  hoog  agt hoekig  gebouw, 

nvt  een  Chineefch  dak ,   en  tweehooge  zijdgebouwen.  De  zaal  in  het  hoofdge- 

kouw  is  ook  een  agthoek,  en  gaat  door  beide  verdiepingen  Van  boven  binnen 

dezelve  is  rondom  eene  gallerij,  en  in  de  hoeken  zijn  boven  en  benéden  kleine 

Vertrekken.  De  glasruiten  in  de  venflers  zijn  allen  klein ,   en  grootRendeels 

Van  gefchilderd  glas.  De  wanden  zijn  onder  met  marmer  van  Tauris  bekleed. 

Het  overige  is  alles  met  lofwerk  en  bloemen  bedekt,  tenHeele  verguld,  ten 

deele. 

(*)  In  de  eertle  affchriften  van  het  voorheen  gemelde  werk  van  mohammed  mahadi  khïn 

Waren  ook  afbeeldsels  van  naeib.  schah.  en  den  Mogpl,. 

/ 
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deele  met  lévendige  verwen  befchilderd.  Zelfs  van  buiten  aan  het  hoofdgebouw 
ziet  men  fchilderwerk  van  menfchlijke  beelden.  Binnen  in  de  zaal  en  buiten 

vóór  dezelve  zijn  waterfprongen.  In  elk  der  nevengebouwen  is  in  de  tweede 

verdieping  cene  groote  zaal,  die  naar  de  eene  zijde  open  is.  Met  één  woord, 

ik  heb  in  Turkije ,   Egipte  en  Arabië  geen  gebouw  gezien,  dat  met  zo  veel  fmaak 

gebouwd  is ,   als  dit  tuinhuis.  De  eene  zijde  van  het  eene  zijdgebouw  Raat  té- 

gen den  muur  van  den  tuin  en  aan  eene  groote  plaats,  die  ook  met  eenen  Her- 

ken muur  omgévenis.  In  den  laatften  zijn  gewelven ,   of  kleine  woningen ,   aan- 

gelegd ,   die  voor  barakken  gebruikt  worden ,   wanneer  de  Wekil  zig  hier  eenigen 

tijd  ophoud.  Aan  de  andere  zijde  van  de  plaats  Raat  een  fmal  en  hoog  gebouw. 

Op  hetzelve,  zegt  men,  plaatzen  zig  de  muzikanten,  namelijk  de  tromflagers, 

paukers  en  fchalmeiblazers ;   want  de  veldmuziek  der  Perzen  is  van  nabij  éven  zo 

onaangenaam  als  die  der  Turken.  Ondertusfchen  gebruiken  zij  in  hunne  ver- 

trekken ook  fnaar-  en  andere  zagtluidende  fpeeltuigen ,   en  de  muziek  is  hier  in 

zulk  eene  kleinagting  niet,  als  bij  de  Turken  en  Arabiërs. 

Het  glas,  dat  te  Schirds  gemaakt  word,  is  tamelijk  wit  en  goed.  Zwart 

glas  heb  ik  hier  in  het  geheel  niet  gezien.  Zelfs  He  groote  lleslchen,  waarin 

de  wijn  verzonden  word ,   zijn  van  dun  en  wit  glas ,   en  moeten  uit  dien  hoofde 

niet  teenen  omvlogten  worden.  Dat  de  werklieden  alhier  de  moeite  zouden  né- 

men ,   om  goede  zaaken  te  maken ,   indien  men  ze  hun  maar  wilde  betalen  , 

ziet  men  uit  de  tabakspijpen,  welken  zij  hier  zeer  wél  maken,  wijl  dezelven 

zeer  gezogt  worden.  Zij  zijn  van  het  zelfde  maakzel  als  de  metaalen  kerim  khd- 

ni,  welke  bl.  168.  van  het  eerRe  deel  befcliréven  en  aldaar  op  plaat  XXV.  bij 

Q.  afgebeeld  is.  Maar  de  bodem  is  van  binnen  geheel  met  bloemen  van  gekleurd 

glas      niet  op  den  bodem  gefchilderd,  maar  op  Rengels  regtRandig  flaan- 

de   bedekt ,   het  welk  zeer  fraai  is. 

Op  eenen  anderen  dag  zag  ik  de  Rukken  gefchut,  die  hier  vóór  het  tuighuis 

liggen  >   zij  lagen  allen  op  ongefchikte  en  flegte  rampaarden  met  drie  raderen  , 

en  tusfchen  dezelven  lagen  ook  twee  mortieren  op  dergelijke  rampaarden.  De 

kanonnen  waren  meeR  allen  onder  het  opzigt  van  eenen  Georgiër  gegoten  , 

die  eertijds  in  Rusfifchen  dienR  gevveeR ,   doch  naderhand  een  Mohammedaan 

geworden,  en  thans  een  Khdn  in  dienR  van  den  IVekil  was.  Hij  werd  als  de 

grootRe  artilleriR  in  Perfie  aangezien Nadir  schah  ,   zegt  men ,   had  dikwijls 

de 
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groote  kanonnen  in  kleine  Rukken  laten  zagen ,   om  ze  op  kameelen  en  muil- 

ezels te  kunnen  vervoeren.  Doch  dan  moeR  hij  ze  vóór  de  Rad ,   die  bij  wilde 

belégeren,  op  nieuw  laten  gieten,  waarmede  veel  tijd  en  geld  verfpild  werden. 

Men  zeide  ook ,   dat  de  gemelde  Khdn  hier  groote  Rukken  gefchut  gegoten  heeft, 

die  uit  zulke  kleine  Rukken  beRaan ,   dat  zij  op  muilezels  kunnen  geladen  wor- 

den. Men  befchreef  mij  zulk  een  kanon,  hetwelk  90  pond  koper  fchiet  (*). 

Dit  beRaat  uit  40  Rukken ,   die  door  twintig  muilezels  kunnen  gedragen  worden. 

Elk  van  deze  Rukken ,   of  ringen ,   heeft  rondom  aan  den  rand  agt  vierkante  ga- 

ten, door  dewelken,  als  men  het  kanon  iu  elkander  maakt,  agt  ijzeren  Ra- 

ven gefloken  worden.  Dit  kanon,  zegt  men,  werd  van  béter  gebruik  be- 

vonden ,   dan  een  tweede ,   welks  Rukken  de  Kh'an  door  fchroeven  vaRgemaakt 
had.  In  het  algemeen  deugden  waarfchijnlijk  alle  deze  kunstRukken  niet  veel. 

Met  bomben  wéten  de  Perftfcbe  artilleriftcn  in  het  geheel  nog  niet  wél  omte. 
gaan.  Ik  Looide  naderhand  te  Charedfch ,   dat  Emir  kuneh  kikin  ook  een  mor- 

tier vóór  Benderrïg  had  gehad ,   maar  dat  de  bombe ,   welke  een  Panfcha  bafchi , 

of  bevelhebber  over  vijftig ,   in  de  Rad  zou  werpen ,   eenigen  van  hun  eigen  volk 

gedood  had. 

Dn  Perzen  zijn  zo  weinig  argwanig ,   wanneer  vreemdlingen  de  oudheden  in 

hun  land  willen  bezigtigen,  dat  ik  mij  verzekerd  houde,  dat  niemand  er  zig  aan 

geRoord  zou  hebben,  indien  ik  naar  Perfepolis  was  gereisd,  zonder  iemand  iet 

daar  van  te  melden.  Doch ,   dewijl  de  geen ,   welke  de  inkomflen  hief  van  de  dor- 

pen, die  hetnaaR  aan  de  oudheden  aldaar  liggen',  te  Schiras  woonde,  en  ik  dooi- 

den heer  herkui.es  ligt] ijk; cene  voorfchrijving  aan  hem  kon  bekomen,  verzogt 

ik  hem ,   mij  eenen  brief  aan  het  opperhoofd  van  een  dorp  méde  te  géven.  Ik 

verkreeg  dit  niet  alleen ,   maar  de  Perfifche  heer  zond  mij  ook  eenen  dienaar ,   die 

mij  tot  daar  zou  verzeilen.  Ik  vertrok  met  dezen  perfoon  den  I2den  maart  van 

Schiras.  Niet  verre  buiten  de  poort  kwamen  wij  over  eene  groote  en  hooge 
brug,  welke  men  over  eenen  vloed  gebouwd  heeft,  die  van  het  noorden  naar 

het  zuiden  Rroomt.  Omtrent  een  vierde  eener  mijle  van  de  Rad  kwamen  wij  aan 

ge-
 

(*)  Wijl  men  in  Perfië  een’ grooter  overvloed  aan  koper  dan  aan  ijzer  bedient  men  zig 
Lier  van  het  eerstgemelde  metaal  zomwijlen  ook  tot  kogels. 
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eene  groote  en  pragtige  poort,  voor  het  grootfte  gedeelte  van  gehouwen  Reen 

gebouwd ,   maar  die  thans  reeds  zeer  vervallen  is  (*).  Van  verfcheiden  gebou- 

wen, die  eertijds  buiten  dezelve  en  tégen  de  omliggende  bergen  Ronden,  ziet 

men  niet  meer  dan  treurige  overblijfzels ,   en  van  de  geheele  voorRad ,   die 

eertijds  tusfchen  Schiras  en  hier  was ,   is  niets  meer  overgebleven ,   dan  twee 

moskeen.  Naar  5!  uur  kwamen  wij  tot  Zarkan.  De  weg  is  meelt  bergagtig 

en  vol  fieenen.  De  vrugtbaarRe  vlakten  liggen  woelt ,   ja  zelfs  de  boomen  fché- 

nen  over  de  menigvuldige  binnenlandfche  oorlogen  ,   welken  in  dezen  oord 

gevoerd  zijn,  te  treuren.  Want  de  beek  en  waterleidingen ,   waar  door  wel- 

eer derzelver  wortelen  gedrenkt  werden ,   hebben  eenen  anderen  loop  genomen , 

of  zijn  ten  eenemaale  vervallen.  Eene  groote  karavanfera ,   badsja ,   was  te  Rerk 

gebouwd ,   dan  dat  zij  van  zelve  zou  hebben  kunnen  invallen.  Ondertusfchen 

Vind  men  van  een  dorp,  dat  daar  bij  gelégen  heeft,  nauwlijks  merktekenen  meer. 

Aan  dezen  weg  toonde  men  mij  ook  nog  de  overblijfzels  van  een  huis,  bij  het 

welk  een  boom  Raat ,   die  merkwaardig  is ,   wijl  eertijds  de  Radhouder  van  Schiras 

onder  denzelven  het  eerenkleed  moeR  aandoen,  en  van  bi»rin  ftaatfie  naar  de 

Rad  rijden  ,   wanneer  de  Schalt  hem  in  zijn  ampt  bevestigde. 

He  r   dorp  eA-Vv>  Zarkan  ligt  in  jde  gedaante  van  eene  halve  maan  aan  eenen 

hoogen  berg,  en  heeft  aan  de  benéden  zijde  eenen  zwakken  muur  van  7   voet 

hoog.  Deze  oord  had  voor  eenige  jaaren  het  ongeluk,  dat  in  deszelfs  nabuur- 

schap twee  Klums  elkander  flag  leverden.  Het  gevolg  daarvan  was,  dat  de  over- 

winnaar alle  de  inwoners  in  de  gevangnis  wierp,  en  hunne  huizen  liet  omwer- 

pen. Daarom  is  thans  alleenlijk  een  klein  gedeelte  aan  den  berg  bewoond.  De 

wanden  der  boerenhuizen  zijn  hier,  éven  als  in  alle  de  Perfifche  dorpen  ,   die  ik 

gezien  heb,  enkel  van  aarde,  of  tichelReenen ,   die  fiegts  in  de  zon  gedroogd 

zijn;  doch  de  daken  zijn  fchuin  en  met  Rroo  gedekt.  Wijl  wij  nog  in  den  rama- 

ddn  waren ,   in  welken  de  Mohammedaanen  den  ganfehen  dag  niets  mogen  nutti- 

gen, Het  mijn  leidsman  zig  des  nagts  des  te  béter  onthalen.  Hij  deed  drie  Révi- 

ge  maaltijden  tuffehen  zonneondergang  en  zonneopgang.  Ik  kreeg  des  avonds een 

(*)  Zie  de  ligging  derzelve  bij  A   plaat  XXXV.  en  eene  afbeelding  daarvan  bij  de  erdik. 
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een  hoen,  waar  van  het  gebeente  geheel  zwart  was.  Ik  weetniet,  of  dit  misfchien 

eene  bijzondere  foort  van  hoenderen  is,  dan  of  de  beenderen  zwart  worden  van 

een  bijzonder  voeder ,   dat  men  ze  geeft :   men  vind  ze  egter  zeer  dikwijls  in  Perfie , 
en  men  houd  ze  voor  béter,  dan  de  hoenders  met  witte  beenderen. 

Den  i3')en  maart  hadden  wij  nog  tweeuuren  tot  aan  den  vloed  Bend  emir. 

Deze  is  de  Araxes  der  oude  Griekfchc  fehrijvers.  Aan  dezen  weg  is  thans  geen 

één  dorp  meer.  De  gemelde  vloed  is  zeer  fnelvlietend ,   en  de  brug  over  den- 

zelven ,   welke  van  gebakken  tichelfleenen  is ,   over  de  300  voet  lang.  Van  Schi- 

ras  tot  aan  deze  brug  waren  wij  op  den  weg  naar  Isfahan  gebléven.  Hier  verlie- 

ten wij  dien ,   en  gingen  meer  ooftlijk  ,   regt  naar  de  pragtige  overblijfzels  van 

Berfepoiis;  want,  fchoon  ik  wilt ,   dat  aldaar  geen  dorp  in  de  nabijheid  was,  al- 
waar ik  ,   als  ware  het,  mijn  hoofdkwartier  kon  némen,  had  ik  mij  van  deze 

oveiblijfzels ,   volgens  het  geen  ik  er  van  gehoord  en  gelézen  had ,   zulke  verbeel- 
dingen gemaakt,  dat  ik  niet  kon  nalaten  dezelven  onmiddellijk  te  gaan  bezigtigen, 

cn  dan  cent  naar  eene  herberg  omtezien.  Mijn  leidsman  bragt  mij  tégen  den 
avond  naar  MerJaJt ,   een  liegt  dorp,  een  uur  gaans  zuidwaard  van  de  puinhoo- 
pen.  Hier  bevool  hij  mij  aan  den  Kalantar,  offehout  van  het  dorp,  aan,  die 
mij  zeer  vriendlijk  ontving,  en  eene  kamer  in  een  klein  huis  aan  wees,  in  hetwelk 
reizigers  hun  verblijf  plagten  némen. 

Van  de  eigenlijke  Rad  Perfepolis  vind  men  thans  denklijk  niet  veel  meer  over- 

blijfzels ,   dan  van  Memphis ,   de  voormalige  hoofdRad  van  Egipte.  Beide  deze 
^éden  lagen  in  zeer  vmgtbaarc  vlakten.  Na  <lcrzclvei  verwoelting  werden  de  belle 
oomvftoffen ,   die  zonder  al  te  groote  moeite  konden  vervoerd  worden ,   naai- 

de nieuwe  hoofdftéden  gebragt ;   het  overige  werd  van  tijd  tot  tijd  door  het  ver- 

waaid Hof  als  begraven ,   en  ten  laatflen  de  grond  der  eertijds  vermaarde  Réden 

tot  koornakkers  gebruikt.  De  pragtige  overblijfzels  van  Perfepolis,  die  wij  te- 
genwoordig nog  bewonderen ,   zijn  waarfchijnlijk  overblijfzels  van  eenen  tempel , 

\   au  een  koningrijk  paleis,  en  dezen  hebben  hunne  behouding  niet  zo  zeer  der 

menigte  en  giootte  hunnei  Reencn  ,   dan  wel  hunner  hooge  ligging  te  danken. 
Het  Rof ,   welk  door  den  wind  herwaard  gedreven  word ,   word  voor  het  grootRe 
gedeelte  ten  eerRen  in  de  bénedenliggende  vlakte  gevoerd.  Daarom  ziet  men 

n~S  °P  veele  plaatzen  de  naakte  roezen,  of  de  vloeren  der  gebouwen,  belegd 
met  ongemeen  groote  marmerRukken  :   éven  gelijk  men  bij  de  grootRe  piramie- 
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den  in  de  nabuurfchap  van  Kahira ,   die  insgelijks  op  eene  hoogte  gebouwd  zijn  , 

ook  nog  de  bloote  rots  ziet,  die  wégens  dezelven  gelijk  gemaakt  i\ 

De  Perzen  noemen  deze  oudheden  Tacht  JamfchU^  dat  is,  de  verblijfplaats 

van  jamschïd  ,   en  geloven ,   dat  deze ,   een  hunner  oud  ft c   koningen ,   den  grond 

daar  toe  gelegd  hebbe.  Gemeenlijk  noemt  men  ze  Tfchil  niïnhr ,   dat  is,  veertig 

zuilen.  Dezen  laatften  naam  hebben  zij  misfehien  behouden,  wijl  de  Mohamme- 

daanen  bij  hunne  aankomft  in  Perfie  hier  mogelijk  nog  veertig  zuilen  vonden 

liaan.  Tegenwoordig  Haan  er  nog  19  binnen  den  ringmuur,  ééne  op  den  zuid- 

westlijken  hoek  op  de  vlakte,  en  dan  vind  men,  1 ,   mijl  van  hier,  nog  2   over- 

eind Baande  zuilen  te  Istakr ,   waar  van  ik  naderhand  fpreken  zal.  De  midden- 

ftrekkïng  van  den  weg  van  Schiras  naar  Tfchil  minar  is ,   volgens  mijne  waarne- 

ming, noordoolt  ten  noorden,  en  derzelver  afftand,  in  eene  regtelijn,  7   duit- 

fche  mijlen.  Schiras  ligt ,   naar  mijne  berekening ,   op  29°-  36'.  40".  poolshoogte. 

Men  kan  dus  de  poolshoogte  van  Tfchil  minar  vrij  nauwkeurig  op  30  gr.  rékenen. 

Zommige  reizigers  hebben  willen  bewéren ,   dat  Tfchil  minar  een  tempel  zij, 

en  anderen,  dat  hier  het  paleis  van  een’  waereldlijk’  regent  gc weeft  zij.  Naar 

mijngedagt,  heeft  alles  in  het  eerft  eenen  tempel  zullen  verbeelden.  Want,  in 

plaats  dat  men  vóór  de  groote  Egiptifche  tempels ,   die  met  deze  Perfepolifchen 

misfehien  van  dezelfde  oudheid  zijn,  groote  Iphinxen  vind,  ziet  men  hier,  on- 

middellijk  bij  den  opgang ,   andere  verdichte  dieren  van  eene  verbazende  grootte, 

De  afbeelding,  welke  op  de  voorzijden  der  begraafplaats  vóór  het  altaar  ftaat, 

insgelijks  die  bij  c.  op  plaai  XXV. ,   welken  men  op  verfcheiden  plaatzen  onder 

deze  overblijfzels  aantreft,  verbeelden,  ongetwijfeld,  gcefilijke  perfoonen.  Op 

plaat  XXIX.  en  XXX.  ziet  men  een1  perfoon  in  dezelfde  kléding  op  eenen  ftoet 

zitten,  daar  dezelve  mogelijk  een’  waereldlijk’  perfoon  voorftelt.  Misfehien  was 

dus  het  geestlijke  opperhoofd  der  Perzen,  in  dien  tijd,  tévens  een  waereldlijk 

vorft:  en  zo  kan  deze  tempel,  die  allengs  de  woning  van  den  khalif,  of  paus, 

werd  (indien  ik  bet  opperhoofd  van  den  ouden  Perfifchen  godsdienft  dus  mag  noe- 

men) bij  de  verandering  van  den  godsdienft  ten  laatften  ook  de  verblijfplaats  van 

een’  bloot’  waerekl lijk’  vorft,  ofkoning,  geworden  zijn.  Ten  minsten  fchijnt 

dit  het  zelfde  paleis  geweeft  te  zijn’,  dat  door  auexander  moetwilliglijk  ver- 

brand werd. 

Om  den  lézer  een  duidelijk  denkbeeld  van  de  ligging  der  overblijfzels  van  dit 

paleis 
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paleis,  of  dezen  tempel,  te  géven,  heb  ik  plaat  XVIII.  eene  grondtékening daar 

van  ontworpen ,   op  welke  de  ligging  van  alle  de  voornaamfte  deèlen  deszelven  nauw- 

keurig aangeduid  is.  Het  gezigt  was  niet  zo  zeer  nodig,  naardien  chardin  het- 

zelve reeds  van  twee  ,   en  de  bruin  het  zelfs  van  vier  zijden  afgebeeld  heeft ;   doch, 

wijl  ik  van  de  plaats  p.  op  de  grondtékening,  ook  een  gezigt  ontworpen  heb  , 

en  waarfchijnlijk  alle  mijne  lézers  de  werken  van  de  évengemelde  reizigers  niet  bij 

de  hand  hebben ,   heb  ik  hetzelve  op  plaat  XIX.  laten  in  koper  brengen.  Noch 

op  de  grondtékening,  noch  op  het  gezigt  van  de  oostzijde,  kon  aangeduid  wor- 

den ,   dat  de  overblijfzels  als  op  den  voet  van  eenen  hoogen  berg  liggen.  Doch 

wégens  deze  hooge  ligging  zijn  drie  zijden  door  eenen  Herken  muur  onderfteund: 

en  aan  de  plaatzen,  daar  de  rots  verder  uitging,  heeft  de  bouwmeefter  dezelve 

loodregt  afgenomen.  Aan  den  noordwest  hoek  ligt  nog  eene  kleine  rots 

in  den  muur  (   * ).  Doch  men  ziet  hier  reeds  half  losgemaakte  fteenen ,   die 
merf  nog  tot  het  bouwen  heeft  willen  gebruiken.  Waaruit  derlialven  blijkt,  dat 

deze  rots  buiten  den  muur  méde  zou  gelijk  gemaakt  zijn  geworden,  en  dat  men 

den  bouw  nog  niet  geheel  voltooid  had,  toen  het  paleis  verwoed:  werd. 

Men  ziet  verfcheiden  blijken ,   dat  alles  niet  op  eens  is  aangelegd.  Aan  de 

zuidzijde ,   en  niet  verre  van  den  berg ,   is  de  muur  ontwijfelbaar  verder  uitge- 

zet :   denklijk ,   wijl  men  aldaar  een  gebouw  heefc  willen  vergroten.  Het  is  waar- 

fchijnlijk ook  om  dezelfde  réden ,   dat  men  in  den  omkring  zo  veele  hoeken  vind, 

het  welk  met  het  voortreflijk  bewerp  van  het  geheel  ganfeh  niet  overeenftemt. 

Alle  de  muuren  en  oudheden ,   die  hier  gevonden  worden ,   beftaan  uit  een 

grauwen  zeer  hard  marmer,  dat  zig  zeer  fraai  laat  polijften,  en  dan  zwarter  word. 

Uit  dezelfde  foort  van  Heen  beftaat  niet  alleen  de  heuvel ,   maar  ook  de  ganfche 

berg  Rachmed.  Het  was  dus  voor  den  bouwheer  een  groot  voordeel ,   dat  hij 

alle  de  Iteencn  daar  op  de  plaats  kon  bekomen.  De  Perlifehe  bouwmeesters  ge- 

bruikten geen  kalk,  noch  tot  den  muur,  noch  tot  de  gebouwen  binnen  denzel- 

ven.  Men  ziet  wel  nog  blijken,  dat  de  Reenen  door  klampen  verenigd  zijn  ge. weest ; 

(*)  Men  zie  de  grondtékening,  welke  ik  verzoek,  dat  men  bij  deze  geheeie  befchrijying 

Nauwkeurig  nazie. 
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weest;  doch  dezen  zijn  reeds  lang  verroest,  en  nogthans  liggen  de  Reenen  te- 

genwoordig nog  zo  wél  op  elkander ,   dat  men  op  veele  plaatzen  nauwlijks  de 

voegen  kan  onderfcheiden ,   en  op  anderen  nauwlijks  een  pennemes  tusfchen  de- 

zelven  kan  infléken.  Met  één  woord,  men  vind,  geloof  ik,  in  gansch Europa 

geen  muur  van  een  béter  marmer  en  die  zo  wél  opgebouwd  is,  als  die  om  Tfchil 
ininar. 

De  oppervlakte  van  den  heuvel ,   daar  men  thans  de  menigvuldige  ovcrblijf- 

zels  van  gebouwen  vind,  is  niet  gezigtëinderlijk,  en  dienvolgens  de  buiten- 

muur ook  niet  overal  éven  hoog.  Ik  heb  deszelfs  hoogte  op  verfcheiden  plaat- 

zen geniéten ,   en  op  de  grondtékening  aangewezen :   namelijk  aan  de  zuidzijde 

is  hij  14!  tot  18^  voet,  aan  de  westzijde  32  tot  41  voet,  en  aan  de  noordzijde 

16  tot  27  voet  hoog.  Het  gebouw  1.  ligt  het  hoogfte,  het  ligt  namelijk  wel 

50  voethoog  boven  den  gezigteinder ,   gelijk  hierna  zal  aangemerkt  worden,  en 

het  fehijnt  ook  het  oudRe  van  allen  te  wézen ,   h.  ligt  een  paar  voet  laager.  De 

grond  van  het  gebouw  g.  is  bijna  éven  zo  hoog  als  h.  ,   maar  de  plaats  tusfchen 

dezelven  is  laager  geweest,  gelijk  blijkt  uit  de  beelden  ,   die  hier  aan  de  wanden 

Haan,  en  door  het  Rof,  dat  door  den  wind  herwaard  gedreven  is,  ten  deele 

met  aarde  bedekt  zijn.  De  groote  zuilenflelling  b,  c,  d,  e.  ligt  weer  laager 

dan  het  gebouw  o. ,   en  houger  dan  de  groote  plaats  a,  m,  a. ,   regt  vóór  den 

hoofdtrap.  De  overblijfzels  o.  en  l.  liggen  laager  dan  de  plaats  a,  a.  Het 

klein  gebouw  k.  ligt  het  allerlaagst ,   en  om  die  réden  zijn  deszelfs  overblijfzels 

het  meest  met  aarde  bedekt.  Daarëntégen  vind  men  in  de  zuilenRelliugen  h,  i. 

en  op  eenige  plaatzen  van  n,  c,  d,  e.  niet  eens  Rof  op  den'  grond.  Bij  h.  en 
i.  ziet  men  zeer  duidelijk ,   dat  de  top  der  rotze  afgenomen  is.  De  vloer  dezer 

gebouwen  is  eene  marmeren  rots,  en  dus  de  fraaifte  en  duurzaamRe,  die  men 

zig  kan  verbeelden.  De  geheele  zuidlijke  zijde  r,  r.  is  éven  zo  laag  als  de 

grond  van  het  gebouw  k. 

De  buitenmuur  heeft  geen  borstwering  meer ,   maar  dezelve  heeft  men  afge- 

broken, en  de  fleenen  daarvan  met  veele  andere  Rukken  van  deze  pragtige  bouw- 

vallen naar  IJiakr ,   Schirhs  en  mogelijk  nog  verder  gebragt.  Aan  de  zuid  -   en 

noordzijde  is  de  muur  zo  befchadigd,  dat  men  op  zomtnige  plaatzen,  die  op  de 

grondtékening  aangewézen  zijn,  met  weinig  moeiten  er  tégen  op  kan  klim- 

men. Doch  eigenlijk  leid  alleen  een  dubbele  trap ,   die  ontwijfelbaar  de  fraaiRe 
en 
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en  duurzaamfte  is ,   welken  men  ooit  gebouwd  heeft  (*) ,   tot  deze  overblijf, 
zelfs.  Elke  heeft  in  het  midden  eene  rustplaats.  Die  aan  de  linke  hand  heeft 

benéden  nog  57  >   en  boven  47  trappen.  De  regtftandige  hoogte  van  denzel- 

ven  is  33  voet,  en  dus  elke  trap,  of  treede,  geen  vier  duim  hoog.  Alles  is 

van  het  hardfte  marmer,  dat  hier  zéker  in  overvloed ,   doch  daarom  niet  min- 

der fraai  is.  De  fteenen  aan  denzelven  zijn  zo  groot,  dat  een  eenige  dikwijls 
meer  dan  denhalven  trap,  en  deszelfs  hoogte  verlcheiden  treeden  uitmaakt;  en 

alles  is  zo  wél  gebouwd,  dat  men  hier,  een  paar  duizend  jaaren  na  dat  het  pa- 
leis  verwoest  is,  nog  te  paerd  kan  oprijden.  Geheel  boven  op  den  trap  vind 
men  op  drie  plaatzen  gaten  in  de  groote  fteenen ,   in  dewelken  herren ,   of  deur- 

duimen ,   fchijnen  geftaan  te  hebben.  Het  geheele  paleis  kon  dus  waarfchijnlijk 
door  drie  deuren  gefloten  worden,  en  dit  zijnde,  zo  moet  de  muur  bij  den  trap 
ook  nog  veel  hooger  zijn  geweest ,   dan  dezelve  thans  is. 

Regt  vóór  den  trap,  bij  a.  op  de  grondtékening ,   ftaan  nog  twee  wanden 
van  zeer  groote  fteenen.  Dit  gebouw  heeft  zonder  twijfel  eene  poort  zullen 
verbeelden;  doch  het  is  van  binnen  maar  13  voetbreed,  en  dustefmal  voor 

zulk  een  pragtig  werk.  Ondertusfchen  werd  het  niet  gebouwd,  om  er  met  wa- 

gens en  paerden  door  te  rijden.  De  vloer  is  met  ongemeen  groote  ftukken  ge- 
polijst  marmer  belegd ,   en  dus  alleen  voor  voetgangers  beftemd  geweest.  De 
wanden  zijn  omtrent  30  voet  hoog ,   en  hebben  in  het  geheel  geenvenfters.  Op 
eiken  derzelven  ftaat,  op  de  hoogte  van  4   voet  8   duim  boven  den  grond,  eene 
afbeelding  van  het  dier  a.  op  plaat  XX.,  welks  grootte  men  kan  afnémen  uit  den 
afftand  van  zijnen  voorften  voet  van  den  agterften,  welke  18  voet  maakt.  Het 
gaofche  lichaam  van  dit  dier  is  verheven  uitgehouwen;  maar  de  kop  en  de 
voorvoeten  ftonden  als  uit  den  wand,  en  dus  geheel  vrij  (**).  Beide  de  dieren 
aan  deze  wanden  hehoen  de  hoofden  verloren,  en  waarfchijnlijk  door  geweld 

Uit  de  gekloofde  klauwen  en  de  overige  vorming  derzelven  ziet  men  egter,' 

dat 

(*)  Zie  het  ontwerp  van  dezen  trap  op  plaat  XVIII.,  en  eene  afbeelding  in  het  verfchietbij CllARDIN. 

(**)  Het  iaatfte  is  zo  wel  bij  dit,  als  bij  het  volgende  dier  B   op  de  plaat  niet  aargewézen.  De gïond  vóór  deze  beide  dieren  bad  niet  moeten  gedekt  werden. 
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dat  zij  den  verdichten  eenhoorn  hebben  verbeeld,  welken  men  onder  deze  over- 

blijfzels  zo  menigvuldig  vind.  Verder  naar  het  oosten ,   bij  m.  ,   ziet  men  nog 

twee  dergelijke  wanden ,   doch  aan  eiken  derzelven  het  verdichte  dier  b.  op 

plaat  XX.  Dit  Raat  ook  4   voet  8   duim  boven  den  grond,  en  de  wijdte  tus- 

fchen  den  voorften  tot  den  agterften  voet  is  17  voet  6   duim.  Dezen  Perfifchen 

fphinx  heeft  men,  als  ware  het,  den  kop  willen  afflaan,  doch  er  niet  veel  meer 

aan  kunnen  befchadigen ,   dan  alleenlijk  den  neus ,   welken  in  de  tekening  weer 

verholpen  is.  Boven  elk  der  vier  gemelde  beelden,  en  zeer  hoog,  ziet  men  drie 

opfchriften ,   waarvan  de  letters  allen  in  regte  ftreepen  beftaan.  Dat  de  groote 

beelden  op  de  wanden  a.  den  kop  naar  het  westen ,   en  die  op  de  wanden  je. 

denzelven  naar  het  oosten  gekeerd  hebben,  is  reeds  uit  andere  reisbefchrijvin- 

gen  bekend. 

Bij  deze  gelegenheid  moet  ik  nog  van  twee  agaat  (leen  en ,   van  de  gedaante  a. 

en  c ,   gewag  maken ,   waarvan  ik  den  eenen  te  Basra  en  den  anderen  te  Haleb 

bekomen  heb.  Daar  is  zéker  geen  twijfel  aan,  of  de  beeldnis  b.  verbeeld  de 

groote  figuur  u.  De  arbeid  van  den  Reengraveerder  is  alleenlijk  flegter  ,   dan 

die  van  den  beeldhouwer.  De  afbeelding  d.  heeft  klauwen,  en  men  ziet  ook 

aan  den  kop ,   dat  deze  figuur  den  verdichten  eenhoorn  niet  verbeeld.  Maar  dit 

Ruk  is  voor  den  taalkundigen  merkwaardig  wégens  hetfchrift,  dat  men  op  den 

rand  van  hetzelve  ziet.  De  fchrijftékens  ichijnen  van  dezelfde  foort  te  wezen , 

als  die,  welken  men  vind  op  de  munten  17.  18.  19.  20.  2r.  op  plaat  XI.  in  de 

Befchrijving  van  Arabiè'.  Zij  zijn  derhalven  eerst  na  de  verwoesting  van  het 
paleis  gefnéden ,   en  men  zou  daarom  vermoeden ,   dat  een  kenner  der  oude 

Perfifche  fpraak  dezelven  gemaklijk  zal  kunnen  ontcijfferen.  Op  geen  ceneoude 
Perfifche  of  Parthefche  munt  zal  het  fchrifc  zo  duidelijk  zijn ,   als  op  dezen  Reen , 

waar  het  zeer  diep  gegraveerd  is.  Ik  heb  er  daarom  ook  nog  de  tékening  van 
een  afdrukzel  van  het  zégel  e   willen  bijvoegen. 

Tusscren  de  gemelde  groote  ingangen  a.  en  je.  Raan  nog  twee  zuilen  over- 

eind, en  van  twee  anderen ,   die  omgevallen  zijn,  ziet  men  nog  merktékens  (*). 
De 

(*)  De  overeindftaande  zuilen  zijn  op  de  grondtékening  met  eenen  dubbelen ,   en  de  omge» 
vallenen  of  weggebragten  met  eenen  enkelen  kring  aangewezen.  Op  de  plaatzen,  waar  mea 

téken  &   vind ,   ziet  men  nog  overblijfzels  van  waterleidingen. 
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De  overëindftaande  zuilen  zijn  flegts  een  weinig  hooger,  dan  de  gemelde  groo- 

te  wanden.  Misfchien  was  dit  alles  eertijds  onder  één  dak.  Men  vind  hier  ook 

nog  grondflagen  van  kleine  gebouwen,  insgelijks  veele  fteenen,  die  alomme 

Verfpreid  liggen,  doch  van  eenen  reiziger  niet  veel  geiigt  worden,  wijl  zij  met 

de  nog  ftaande  oudheden  niet  te  vergelijken  zijn. 

Niet  ver  van  hier,  bij  a.  op  de  grondtékening ,   is  een  waterbak  van  3 j dub- 

bele fchreeden  lang,  3   van  deze  fchreeden  breed,  en  thans  nog  2   voet  boven  de 

aarde ,   geheel  uit  édnen  Reen.  Misfchien  was  hier  cene  verhoging  der  rot- 

ze,  die  de  bouwmeester  heeft  laten  wegnémen,  en  dezen  bak  daarvan  laten 
ftaan. 

Van  hier  naar  het  zuiden ,   komt  men  tot  de  groote  en  pragtige  zuilenftellin- 

gen  b.  c.  d.  e.  ,   welken  8   voet  hooger  liggen ,   dan  de  grond  der  voorgemelde 

oudheden.  Verfcheiden  trappen  leiden  naar  dezelven ,   gelijk  op  de  grondtéke- 
ning aangewezen  is.  Van  de  beide  voorfte  trappen  b.  heeft  elke  30  treeden  ; 

dienvolgens  is  elke  treede  nog  geen  3   duim  hoog.  De  voorzijde  van  dezen  trap 

is  ten  deele  afgevallen  Men  ziet  nogthans  aan  dezelve  nog  overbiijfzels  van  de 

beelden  met  fpeeren  en  fchilden ,   welken  men  bier  alömme  in  groote  menigte 

vind;  insgelijks  cypresfenboomen ,   en  de  afbeelding,  hoe  een  verdichte  een- 

hoorn door  eenen  leeuw  aangevallen  word. 

De  wand  vóór  de  zuilenftelling  b.  is  vol  mensrhlijke  afheeldzels  ,   en  uit  dien 

hoofde  een  der  merkwaardigften  voor  den  oudheidskenner.  Dezelve  is,  éven 

als  de  trap ,   maar  8   voet  hoog ,   doch  hooger  geweest.  Ten  minften  heeft  hij 

eene  borstwéring  gehad,  die  tot  op  den  grond  der  zuilenftelling  afgebroken  is. 

Dit  ziet  men  uit  de  bovenfte  rij  beelden ,   waarvan  alleen  de  onderfte  helft  nog 

overig  is.  Aan  elke  zijde  des  traps,  bij  c.  en  d. ,   zijn  thans  nog  twee  rijen  de- 

zer beelden,  elk  van  2*  voet  hoog.  Die  aan  de  oostzijde  van  den  trap,  bij  c. , 
zijn  op  plaat  XXL  afgebccld.  Alleenlijk  heb  ik  in  elke  rije  27  beelden,  die  aan 

het  begin  van  den  trap  ftaan ,   weggelaten,  wijl  dezelven  allen  eveneens  ge- 

kleed zijn  ,   als  het  voorfte  in  de  lange  kléding,  welk  eene  fpeer  in  de  hand  heeft 

(bij  a).  De  onde-rfte  rij  was  geheel  met  aarde  bedekt ,   welke  ik  eerst  moest 

laten  wegdoen,  om  de  beelden  van  dezelve  te  kunnen  aftékenen.  Dit  is  waar- 

schijnlijk de  réden,  waarom  dezelven  noch  door  chardin  ,   noch  door  de  bruih 

afgetékend  zijn. 

II.  DEEL.  Q   JJET 
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Het  is  zonderling,  dat  men  onder  deze  beelden  zo  weinig  Verandering,  maar 
nogthans  tweederlei  zeer  verfchillende  kléding  vind ,   die  met  de  Perfifche  klé- 

derdragten,  welken  herodotus  ,   curtius  en  xenophon  befchrijven ,   veel  over- 

eenkomst heeft.  Zommigen  namelijk  dragen  eene  hooge  muts ,   die  den  huk 

der  Turken  zeer  gelijkt;  alleenlijk  dat  de  laatften  eenen  doek  om  denzelven  ge- 
wonden hebben.  De  beelden,  die  deze  muts  dragen,  hebben  een  zeer  wijd  op- 

perkleed ,   dat  hun  bijna  tot  op  de  voeten  hangt ,   en  zeer  wijde  mouwen  heeft. 

Die  met  de  fpeer ,   bij  a.  ,   welken  éven  zulk  een  opperkleed  dragen ,   hebben 

alleenlijk  eene  koord  om  het  hoofd.  De  overigen  hebben  eene  kleine  gladde 

muts  of  eenen  helm,  aan  denwelken  agter  iet  als  een  breed  lint  afhangt.  De- 

zen  hebben  een  kleed  aan,  dat  alleen  tot  aan  de  kniën  komt,  en  enge  mouwen 
heeft.  Zommigen  derzelven  hebben  ook  eenen  overrok  met  enge  mouwen , 
die  met  het  opperkleed  der  hédendaagfche  Perzen  veel  gelijkheid  heeft ,   op  den 
fchouder  hangen.  Beiden  hebben  eenen  baard,  en  fterk  gekruld  hair ,   indien 
het  zelts  geen  paruik  is ,   op  het  hoofd.  Beiden  dragen  ook  ringen  of  eenen 

fnoer  om  den  hals,  en  om  de  handen  ,   en  kleineringen  in  de  noren  (*).  Om  het 

lijf  hebben  zij  beiden  eenen  gordel.  Insgelijks  dragen  beiden ,   hoewel  niet  altijd, 

eenen  boog  in  eenen  koker,  of  overtrek,  en  iet  ronds,  dat  mogelijk  ook  een 

geweer  zal  verbeelden,  in  de  hand.  Hun  dolk  is  onderfcheiden.  Die  met  de 

lange  kléding»  dragen  denzelven  in  den  gordel  vóór  het  lijf,  en  die  met  de  korte 

kléding  hebben  hem  aan  de  heup  hangen  ,   en  aan  een  been  gebonden.  Ook  is 
er  een  gering  onderfchcid  in  de  fchoenen. 

Het  zal  niet  gemaklijk  zijn  te  bepalen,  wat  deze  beelden  eigenlijk  betékenden. 

Wijl  zij  gewapend  zijn,  zou  men  kunnen  denken,  dat  zij  twee  lijfwagten  ver- 
beelden. Zonder  twijfel  zijn  het  voornaame  perfoonen  in  dienst  van  den  hier 

regérenden  heer,  het  zij  dat  deze  een  geestlijk  of  een  waereldiijk  vorst  geweest 
zij.  Want  men  vind  ze  overal,  en  hier  fchijnen  zij  gemeenzaam  met  elkander 

te  verkéren.  Denklijk  egter  waren  die  in  de  lange  en  wijde  kléding  de  aanzien- lijkften ,, 

(*)  De  oude  Perzen  droegen  lang  hair,  en  hebben  zig  in  laater  tijden  zelfs  met  vreemd  hair 
Verfierd.  Zij  waven  zeer  gefield  op  hals  -   en  armbanden,  die, van  goud  of  édelgefteenten  o£ 

paerlen  waren ,   en  op  oorringen.  Einleitung  in  die  JltertJiümer  von  moldenhaueu  ,   S.  39. 
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lijk  ft  en ,   wijl  dezelven  eveneens  gekleed  zijn,  als  de  hoofdperfoonen ,   en  inde 

volgende  tekeningen  altijd  vooraan  gaan.  Zij  hebben  ook ,   als  ware  het,  de 

wagt  bij  de  ingangen  tot  de  gebouwen,  alwaar  zij  namelijk  met  fpeeren  in  de 

hand  aan  de  zijdposten  der  deuren  ftaan.  Aan  het  einde  van  deze  rij  beelden  is 

plaats  voor  een  opfchrift ,   dat  men  er  niet  geplaatst  heeft.  Eindelijk ,   aan  den 

trap  «.  volgt  weer  de  afbeelding,  hoe  de  verdichte  eenhoorn  door  eenen  leeuw 

word  aangevallen. 

In  de  boven  He  rij ,   waarvan  alleen  de  onderfte  helft  der  beelden  overig  is , 

waren  bij  den  hoofdtrap  b,  43  mannen  in  lange  kléding,  en  met  fpeeren  in  de 

hand.  Daarop  volgden  5   perfoonen  in  eene  andere  kléding,  en  3   paerden,  en 

ten  laatften  2   wagens,  of  veeleer  karren,  elke  door  2   paerden  getrokken  wor- 

dende. De  optogt  in  deze  rije  heeft  dus  veel  gelijkheid  met  die  op  de  volgen- 

de plaat. 

De  wand  d.  aan  de  andere  zijde  van  den  trap  b.  is  insgelijks  zo  vol  beelden. 

Maar  op  geen  plaats  onder  deze  bouwvallen  heeft  het  bijgeloof  der  Mohamme- 

danen zo  zeer  gewoed  als  hier,  en  dit  is  juist  het  ftuk,  waarop  men  de  groot- 

ftc  verfcheidenheid  in  kléding  aan  treft.  De  meesten  dezer  beelden  hebben  de 

hoofden  verloren.  Het  moet  egter  veel  moeite  gekost  hebben ,   om  alleen  de- 

zen te  verminken;  want  daar  is  nog  zo  veel  van  blijven  zitten ,   dat  men  uit 

verfcheiden  de  gedaante  hunner  mutzen  weer  te  zamen  kan  zoeken.  Ik  heb  de 

moeite  genomen ,   om  dezelven  op  plaat  XXII.  en  plaat  XXIII.  allen  weêr  te 

herftellen.  Daar  is  waarfchijnlijk  geen  twijfel  aan ,   of  dit  ftuk  zal  eenen  omgang 

op  eenen  buitengewoonen  feestdag  verbeelden.  Doch  of  bier  lieden  van  ver- 

fcheiden landaarden  hunnen  koning  fchatting  of  gefchenken ,   dan  of  verfcheiden 

volken  of  ftaaten  eenen  tempel  offerhanden  brengen,  zulks  laat  ik  anderen  ter 

beflisfing  over. 

Om  zig  een  begrip  van  deze  procesjïe  te  maken ,   verbeelde  men  zig ,   dat  de 

drie  dubbele  rijen  op  de  gemelde  plaaten ,   naar  de  tékens ,   aan  den  rand  aange- 

wézen,  agter  elkander  volgen,  en  dat  elk  menfchlijk  beeld  2!  voet  boog  zij. 

Men  vind  hier  dus  in  elke  rije  6 ,   en  in  alles  1   a   afdelingen ,   die  door  cypresfen- 

boomen  van  elkander  afgezonderd  zijn.  De  beelden  in  de  eerfte  afdéling  in  de 

onderfte  rije  dragen  de  lange  kléding ,   welke  op  de  voorgaande  plaat  reeds  ver- 

fcheiden maaien  voorgekomen  is.  Elk  derzelven  heeft  eenen  koker  op  den  rug, 

Q.  2   eenen 
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eenen  boog  over  den  linker  arm ,   en  zijne  fpeer  regt  voor  zig  liaan.  Zij  zijn: 

dus  gewapend,  en  fchijnen  eenewagt  te  verbeelden.  Men  vind  hier,  gelijk  aan 

de  andere  zijde  van  den  trap,  op  elke  treede  één,  en  dus  2g  tot  30  van  deze 

beelden.  Ik  heb  er  egter  maar  6   van  getékend;  de  overigen  kan  'de  lezer  zig 
zelven  gemaklijk  voordellen  (*).  In  elke  der  overige  afdelingen  is  maar  één  van. 

de  beide  officiers ,   welken  op  plaat  XXI.  zo  dikwijls  voorkomen.  Kortheidshalve, 

zal  ik  dien  in  de  lange  kléding,  den  eersten ,   en  dien  in  de  korte  kléding,  den 

tweeden  officier  noemen. 

In  de  tweede  afdéling  fchijnt  de  ccrfle  officier  6   vreemdlingen  ten  gehoor  inie- 

leiden.  Hij  heeft  in  de  eene  hand  eenen  Raf ,   zo  als  de  onderhofmeefter  van  den 

Beglerbeg  van  Schiras ,   bl.  1 10 ,   en  met  de  andere  hand  vat  hij  eenen  der  vreemdlin- 

gen ,   die  misfchicn  eenen  afgevaardigden ,   of  gemagtigden ,   van  een  zéker  gild,  van 

eenen  Ram  of  zelfs  vaneen  volk  zal  verbeelden.  Twee  der  overigen  dragen  vaten, 

op  de  handen,  de  derde  heeft  in  elke  hand  eenen  langwerpigen  ring  met  twee  flan- 

gekoppen.  Agter  aan  volgt  een  wagen  met  twee  kleine  paerden.  Het  rad  is  zo 

zuiver  in  den  Reen  uitgehouwen ,   dat  alle  de  nagels ,   waarmede  het  zelve  heilagen 

is,  wél  aangeduid  zijn.  Daarëntégen  is  de  wagen  zelf  nog  zo  lomp,  dat  het 

fchijnt ,   dat  de  Reenhouwer  denzelven  niet  voltooid  hebbe.  Het  paardentuig  heeft 

veel  overeenkomR  met  dat,  welk  ik  in  eenen  paerdenmolen  te  Kahira  en  te.Zebïd 

op  eenen  os  gezien  heb  ,   die  water  int.  eenen  put  optrok.  De  evenmatigheid  der 

onderfcheiden  lódcn  van  het  menfchlijk  lichaam  is  in  alle  de  beelden ,   welken  hier 

voorkomen,  nog  al  tamelijk  wél  getroffen.  Doch  de  beelden  zijn  allen  ceftijf ,   en 

duiden  in  het  geheel  geen  beweging  aan.  In  deze  afdeling  is  het  ganfch  niet  natuur- 

lijk, dat  een  man  zijnen  arm  over  de  halzen  van  beide  de  paerden  legt,  om  die  te 

houden.  Defneê,  ofhet  patroon,  der  kléding  dezer  perfoonen  ziet  men  uit  de  te- 

kening. Dezelve  heeft  in  het  geheel  gpen  plonijen  ,   en  fchijnt  daarom  van  grove 

floffetezijn-  Ieder  van  hun  heeftiet,  datveelligt  eenkoraalaan  een’  zijden  draad 

zal  verbeelden ,   agter  het  linker  oor  afhangen.  In  de  derde  afdéling,  in  de  onder- 

flerije  ,   worden  vijf  vreemdlingen  door  den  tweeden  officier  ten  gehoor  ingeleid. 

Deze 

(*)  Chakdin  heeft  ze  allen  in  koper  laten  brengen. 
'   •   I. 
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Deze  verfchijnt  hier  altoos  zonder  dolk  en  enkel  in  een  vest ,   of,  gelijk  de  Turken 

hetzelve  noemen ,   in  den  ent  art.  Door  dien  dit  korte  kleed  geen  plooijen  heeft, 

en  deze  perfoon  évenwel  ongetwijfeld  iet  zal  voorftellen ,   zo  zou  het  kunnen  we- 

zen, dat  het  van  léder  is  ge  weeft ,   gelijk  de  korte  kléding  der  oude  Perzen  word 

beichréven.  De  kléding  van  alle  de  overigen  fchijnt  grof  te  zijn.  Vier  derzel- 

ven  hebben  het  opperkleed  met  eene  foort  van  gefp  vaft  gemaakt.  Twee  dra- 

gen Benifchen,  of  opperkléderen  van  de  foort,  zo  als  zij  op  de  voorgaande  plaat 

eenige  maaien  voorkomen.  Het  geen  de  agterfte  op  de  handen  vóór  zig  draagt, 

fchijnen  koufen  van  grove  ftoffe  te  wezen.  (*).  In  de  vierde  afdeling  is  de  eerfte 

officier  weer  de  geleider.  Hier  gaap  de  vreemdiingen  blootshoofds.  Hunne  hai- 

ren  zijn  van  onder  gekruld ,   doch  de  baard  is  regt.  Plet  onderkleed  verbeeld  mo- 

gelijk fchanpevel  of  vilt;  en  zij  hebben  geenlaerzen  aan,  gelijk  die  in  de  tweede 

afdéling.  Van  hetgeen  zij  op  de  handen  dragen,  kan  ik  niets  meer  zeggen  , 
dan  het  geen  de  lézer  zelf  uit  de  tekening  kan  zien.  In  de  vijfde  afdéling  op 
plaat  XXIII.  is  de  tweede  officier  de  voornaamfte.  Die  ,   welken  hij  geleid  , 

hebben  flegts  een  touw  eenige  reizen  om  het  lijf  gewonden ,   een’  fmallen 
bandom  het  hoofd,  en  regt  afhangende  hairen.  De  agterfte  leid  eenen  drome- 

daris ,   die  eene  klok  aan  den  hals  heeft  hangen.  Zulke  klokken  hangt  men  te- 

genwoordig nog  aan  den  hals  der  kameelen,  en  ook  w7cl  der  ézels  en  muilezels  , 

voornaamlijk  in  de  karavanen.  In  de  zesde  afdéling  warden  6   geringe  lieden 

door  den  eerften  officier  geleid.  Vijf  derzelven  gaan  mot  het  hnvenlijf  naakt. 

Alleenlijk  hebben  zij  een’  kreeden  doek  van  dc  heup  afhangen,  en  een’  twee- 
den dikken  doek  als  eenen  gordel  om  het  lijf  gewonden ,   éven  zo  als-  zig  nog  te- 

genwoordig die  van  den  armften  ftaat  in  de  heete  landen  kléden.  De  eerftc,  die 

mogelijk  eonen  fchech  of  afgezant  verbeeld,  heefteen’  groot  kleed  over  de  fchou- 
ders  gellagen.  Zij  gaan  allen  met  Woutefosenefl,  en  hebbuu  ,   in  plaats  van  fchos- 

nen  of  laerzen,  flegts  zooien  onder  de  voeten,  die  van  de  zooien  der  hédendaag- 

fche  Arabers  alleen  daarïn  verfchillen ,   dat  er  hakftukken  aanzijn,  en  ook  op eene 

(*)  Tégen woor. lig  dragen  dc  Perzen  koufeu  van  Engelfch  laken,  die. dus  in  vergelijking  nr« 
de  onzen  nog  altoos  grof  zijn. 

CL  3 
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eene  andere  wijze  onder  den  voet  gebonden  zijn.  In  de  zevende  afdeling  (zie 
de  bovenfte  rij  op  plaat  XXII. )   leid  de  eerfte  officier  zijne  makkers.  Na  dezelven 

volgen  tweeperfoonen ,   die  benifchen  dragen ;   de  derde  heefteen  paar  grove  kous- 
fen ,   en  de  vierde  kleine  fchotels  op  de  handen.  De  hoofden  van  dezen  zijn  zo 
befchadigd,  dat  ik  niet  zéker  ben,  of  zij  de  mUtzen  gehad  hebben ,   daar  ik  ze  meê 

getékend  heb.  (*).  In  de  agtfte  afdeling  geleid  de  tweede  officier  6   vreemdlin- 
gen,  die  allen eenen  grooten  doek  om  het  lijf  geflagen  hebben ,   gelijk  de  Bedoui- 
nen  in  zommige  geweften  van  Arabië,  Alleenlijk  zien  de  laatften  er  niet  op  , 
dat  zij  hunnen  doek  zo  in  plooijen  leggen.  De  Hier ,   dien  zij  leiden ,   heefteen’ 

grooten  klomp  vet  op  den  rug,  éven  als  al  het  vette  hoornvee  in  Arabië,  In. 
diën  en  Perlië. 

In  de  négende  afdeling  worden  herders  door  den  ccrften  officier  geleid.  Hun- 
ne kléding  is  eng  en  heeft  korte  mouwen.  Hun  hoofddragt  is  éven  als  die  der 

kameel-en  ezeldi  ijvers,  De  eene  fchijnt  een  paar  bereide  fchaapenvellen  te  dragen. 
Defoort  vanfehaapen,  welken  hier  afgebeeld  zijn,  vind  men  nog  ménigvuldig 
in  het  Ooften.  Zij  hebben  wol  gelijk  onze  fchaapen  ;   doch  dit  heeft  de 
fteenhouwer  liegt  aangeduid,  zo  wel  als  de  gekrulde  hairen  van  den  leeuw ;   want 
men  kan  dezelven  nauwlijks  van  vederen  onderfcheiden.  In  de  tiende  afdéling  is 
de  tweede  officier  de  geleider.  Zijne  vreemdlingen  zijn  éveneens  gekleed,  als 
die  in  de  zevende  afdéling,  doch  zij  hebben  andere  mutzen  ,   en  de  eerfte  van 
hun  heeft  eenen  kokei  van  eenen  boog  aan  zijnen  gordel  hangen.  De  geenen , 
die  den  ftier  in  de  elfde  afdéling,  p]aat  XXIII. ,   leiden,  «ju  bijna  op  dezelfde 
wijze  gekleed,  als  de  ezeldrijvers  in  de  6*  afdéling;  alleenlijk  dat  zij  een  lang  op- 
perkleed  hebben.  Eén  van  hun  heeft  eene  fpeer  en  een’  fchild ,   en  de  beide  ag- 
terften  hebben  elk  twee  fpeeren.  Die  in  de  twaalfde  afdéling,  welken  door  den 
tweeden  officier  geleid  worden,  hebben  eene  bijzondere  kléding,  namelijk  broe- 

ken, die  hun  tot  op  de  voeten  hangen,  éven  als  de  fchakjchir  der  Turken,  en hunne 

t*j  Bij  Chardin  Haan  de  verfcheidcn  afdélingen  niet  regt  boven  elkander.  Denklijk  tékende 
hij  elke  geheele  rij  op  een  bijzonder  papier,  en  heeft  naderhand  vergéten,  datdie,  welke  ik 
de  7   de  afdéling  genoemd  heb,  naast  den  trap  ftaat. 

I 
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hunne  mutzen  of  eenen  doek  onder  de  kin  gebonden.  De  vijf  eerften  hebben 

flegt  gewerkte  boogkokers  aan  de  gordels  hangen.  De  tweede  draagt  den  dolk, 

welken  men  zo  dikwijls  op  plaat  X   XI.  aan  de  zijde  van  den  tweeden  officier 

vind.  De  derde  heeft  ringen,  en  de  vierde  en  vijfde  hebben  hamers  in  de 

hand.  Zouden  dezen  veelligt  ook  fméden  verbeelden  ? 

In  de  bovenfte  rije  waren  zéven  afdélingen;  te  wéten  zes  boven  de  afdelin- 

gen 7.  8.  9'  IO*  Ir*  I2-  en  eene  noo  vercter  ter  linker,  aan  het  bovenfte  ge- 

deelte van  den  trap  b.  Doch  van  alle  de  beelden  ,   welken  men  hier  vind ,   is 

alleen  de  onderfte  helft  overig.  Chardin  heeft  deze  rij  op  zijne  58^  plaat 

méde  aangewézen,  doch  dezelve  voorzéker  niet  naar  het  oorfpronglijke  getékend. 

De  beide  gemelde  officiers  zijn  hier  wéder  beurtelings  zo  veel  als  ceremonimees- 

ters.  In  de  eerftc  afdéling  was  een  paerd ;   en  in  de  tweede  ziet  men  eene  leeu- 

win. Bij  deze  waren  zes  perfoonen,  gekleed  als  de  ccrfte  officier,  waar  van  de 

Voorfte  door  den  tweeden  officier  geleid  word.  Veelligt  was  het  dus  alleen  voor 

perfoonen  van  den  eerften  rang  voorbehouden ,   om  op  de  leeuwenjagt  te  gaan. 

In  de  derde  afdéling  was  een  dromedaris ,   waar  van  het  bovenftc  gedeelte  nog 

op  den  grond  ligt.  De  vreemdlingen  hebben  korte  veilen,  maar  broeken,  die 

tot  op  de  kuiten  hangen.  Eén  van  hun  had  eene  leeuwenhuid  op  den  febouder, 

waar  van  de  ftaert  agter  na  fleept.  In  de  vierde  afdéling  was  insgelijks  een  dro- 

medaris of  kameel ,   en  ook  een  perfoon  met  eene  leeuwenhuid.  In  de  vijfde 

afdéling  werd  een  Hier  geleid.  Het  geen  van  de  beelden  in  dc  zesde  afdéling  nog 

overig  is ,   gelijkt  zeer  naar  die  in  de  derde  en  vierde.  In  de  zévende  afdeling 

was  een  paerd. 

Agter  deeze  drie  rijen  beelden  Raat  een  groot  opfchrift  a.  op  plaat  XXIV., 

eu  benéden  aan  den  trap  p.  ao  als  ook  bij  «.  en  bijna  aan  alle  andere  trappen  de 

afbeelding ,   hoe  de  verdichte  eenhoorn  door  eenen  leeuw  word  aangevallen. 

(Plaat  XXIII.)  Hier  is  de  eenhoorn  nog  geheel  onbefchadigd ,   en  men  ziet: 

zeer  duidelijk,  dat  hij  het  zelfde  dier  zal  verbeelden  ,   dat  bij  a.  op  plaat  XX. 

afgebeeld  is.  Het  gemelde  opfchrift  is  reeds  door  kjempfer  en  de  bruin  af- 

gefchréven ,   doch  zo  onduidelijk,  dat  men  de  verfchillende  letters  niet  daar 

uitkan  kennen ,   welken  men  nogthans  in  het  oorfpronglijke  duidelijk  onderfcheid. 

De  wand  y.  (Plaat  XVIII.)  is  ten  deele  vervallen,  en  dus  ook  de  beelden 

aan  denzelven»  Ondertusfehen  zijn  hier  ook  verfcheiden  afdélingen ,   die  door 

«y- 
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cypresfenboomen  van  elkander  afgezonderd  zijn ,   en  in  elke  is  een  van  de  gemel- 

de officiers ,   die  de  vreemdlingen  geleid.  De  dieren ,   welken  men  bier  afgebeeld 

ziet ,   zijn :   een  paerd ,   een  kameel ,   een  vette  ftier  en  een  geitenbok.  De  wa- 

gen met  2   paerden  komt  hier  ook  weer  voor,  doch  ook  béter  bewerkt,  dan  de 
Jbicr  voorgemelde.  Verfcheiden  beelden  met  bloote  beenen  en  zooien  onder 

de  voeten  zijn  nog  zo  wél  bewaard ,   dat  in  die  lange  reeks  van  jaaren  de  nagels 

op  de  teenen  niet  eens  zijn  befchadigd  geworden.  De  wand  J   is  nog  meer 

vervallen  dan  die  bij  y.  Om  die  réden  agt  een  reiziger  de  beelden  op  denzel- 
ven  niet  veel ,   fchoon  dezen  alleen  op  eene  andere  plaats  zijne  opletcendheid 
zouden  verdienen.  Tégenover  den  wand  y   liaan  nog  eenige  groute  fteenen 

met  beelden  in  lange  kléding,  die  lp  ijs  in  de  hand  hebben.  Dit  zijn  mogelijk 
overblijfzels  van  een  bijzonder  gebouw,  waar  van  al  het  overige  weggenomen  is. 

De  verfcheiden  trappen  leiden  tot  de  groote  zuilenftelling  ,   of  veeleer  tot 

vier  zuilcnlfellingen  b,  c,  d,  e,  plaat 'XVIII.  Zeventien  zuilen  van  dezel- 

ven  Haan  nog  overeind,  waar  van  de  ligging  op  de  grondtékening  door  dubbele 

kringen  aangewezen  is.  Die  bij  c,  als  méde  de  beide  zuilen  bij  de  poort,  heb- 

ben het  kapiteel  a.  op  plaat  XXV.  Doch  geen  derzelven  is  geheel  onbefchadigd , 
maar  men  moet  verfcheiden  kapiteelen  te  zaracn  némen  ,   om  daar  van  eene 

volkomen  tekening  te  maken.  Op  verfcheiden  derzelven  ligt  nog  een  vormloo- 

ze  Heen,  waar  van  men  niet  met  zékerheid  kan  zeggen,  wat  hij  eigenlijk  heeft 
betékend.  Van  de  zuilen  der  beide  zuilenftellingen,  d,  e,  tékende  ik  den 

voetftal  b.  op  de  gemelde  plaat  XXV.  Op  die  bij  e   ,   plaat  XVIII. ,   lag ,   in  plaats 
van  het  kapiteel,  een  dubbel,  of,  liever,  twee  voorfte  deelen  van  een  dier ,   dat, 

volgens  de  kentekens,  die  ik  er  aan  kon  vinden,  geen  ander  kan  zijn,  dan  de 

verdichte  eenhoorn,  welke  onder  deze  bouwvallen  70  rülrurijls  vnnrlrnmt,  en 

daarom  een  merkwaardig  ziimeueciu  mj  uc  uuue  Perzen  fchijot  gewcclt  te  zijn. 

Naar  mijne  méting  is  de  geheele  hoogte  der  zuilen  in  de  zuilenftelïing  0,48  voet , 

en  van  die  bij  e,  52  voet  (*).  De  fchagt  beflaat  uit  verfcheiden  Rukken.  Zij 
zijn 

(*)  De  hoogte  der  zuilen  is  alleen  naar  derzelver  fchaduw  geméten  ,   weshalven  ik  ze  juist 
niet  voor  zeer  nauwkeurig  uitgeef.  Ook  is  het  ontwerp  van  het  kapiteel  a   plaat  XXV.  flegts  naai 

oogenfehijn  getékend. 
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zijn  dus  ten  aanzien  der  grootte  en  zwaarte  op  verre  na  niet  te  vergelijken  met 

de  zuil  van  pompejus  te  Alexandrië,  zelfs  niet  eens  met  de  granietzuilen  in  het 

kafteel  te  Kahira;  maar  evenwel  ook  fraai,  en  inzonderheid  wégens  het  voor- 

treflijk  marmer,  en  de  nauwkeurigheid ,   waarmede  men  de  verfcheiden  Rukken 

te  zamen  gezet  heeft.  Het  bo ventte  ftuk  van  eene  zuil  bij  e   ,   is  reeds  zo  verre 

uit  zijne  plaats  geweken ,   dat  het  misfehien  bij  de  eerfte  aardbeving  van  boven  neer 

geworpen  zal  worden  (   T   .   ... 

Deze  zuilenftellingen  liggen  nog  vol  puinhoopen.  Op  zommige  plaatzen  is  de 

vloer  met  aarde  bedekt,  doch  op  anderen  ziet  men  nog,  dat  hij  met  ongemeen 

groote  ftukken  -marmer  belegd  is.  Hier  zijn  ook  nog  ipooren  van  waterleidin- 

gen ,   die  men  enkel  in  de  rots  uitgehouwen  heeft,  en  tusfehen  de  zuilenftellin- 

gen b   en  c   vind  men  nog  vier  wanden  e ,   e   3   welken  ingangen  fchijnen  geweest 

tezïin.  Andere  reizigers  iieDDeu  gedagt,  dat  deze  groote  zuüenftelling  in  het  ge- 

heel nietbedektis  geweest.  Ik  weet  niet ,   waarom  mennietéven  zo  wélzou  kun- 

nen onderftellen ,   dat  op  de  zuüenftelling  g   ten  minften  nog  eene  verdieping  ge- 

ftaan hebbe,  en  dat  boven  dc.zijdzuilenftellingenB,  d,  e,  terrasfen  zijn  geweeft; 

fchoon  men  tegenwoordig  geen  merktékens  meer  daar  van  belpeurt.  Alle  der- 

gelijke  bouwftoften  kunnen  naar  Perfepolis  ,   welke  ftad  onder  den  naami  Istakr , 

nog. lang  nadat  het  paleis  door  alex ander  vervvoeft  werd,  is  bewoond  geweeft, 

of  ook  wel  naar  andere  Héden  zijn  gebragt? 

Aan  den  zuidhoek  dezer  zuilenftelling  bij  f.  plaat  XVIII.  fchijnteen  gebouw 

te  zijn  geweeft ,   waarvan  men  thans  niets  meer  ziet ,   dan  dat  de  rots  hier  gelijk 

gemaakt  is,  en  dat  men  vierkante  ftukken  van  de  rots  zelve  heeft  laten  ftaan, 

misfehien  om  er  pilaaren  op  te  plaatzen. 

Het  gebouw  g.  plaat  XVIII.  ligt  ten  minften  8   voet  hooger  dan  de  zuilenftel- 

lingen. Het  fchijnt  in  evenredigheid  zijner  grootte  met  de  anderen,  het  fterk- 

fte  gebouwd  te  zijn  geweeft ,   en  de  wanden ,   of  veeleer  de  venfters  en  blinde 

,   

ven- (*) 

(*)  The  philofopMcal  tranfattions  dbridged.  To'n.  III.  p.  5:7.  Hier  vind  men  een  gezigt  van 
Tfchil  mmdr,  volgens  hetwelk  het  bovenfteftuk  der  gemelde  zuil  reeds  voor  100  jaaren  verre  uit 

zijn  middenpunt  gewéken  is  geweeft.  Dus  moeten  er  zédert-diea  tijd  hier  geen  zwaare  aardbé- 

vingen  geweest  zijn. 

II.  D   E   E   L. R 
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venfters,  zijn  hier  ook  nog  het  beft  gepolijft.  Op  plaat  XXVI.  ziet  men  een 

gezigt  daar  van ,   dat  ik  op  de  zuidoostzijde ,   in  eene  camera  obfcura  getékend 
heb.  Door  dien  de  wind  hier  niet  zo  vrij  kan  doorfpélen  als  bij  de  zuilenftel- 

lingen ,   is  in  en  om  dit  gebouw  veel  aarde  te  zamen  gewaaid.  Daarom  is  ook 

de  grondmuur  i. ,   aan  de  zuidzijde  van  het  gebouw,  maar  voet  hoog  boven 

de  aarde.  Hier  ziet  men  nog  de  mutzen  van  beelden,  die  voor  het  overige 
met  aarde  bedekt  zijn ,   drie  opfchriften  en  verfcheiden  fteraadjen.  Indien  ik  de 

reizen  van  chardin  en  de  bruin  bij  mij  gehad,  en  dus  gewéten  had,  wat  door 
mijne  voorgangers  nog  niet  getékend  was ,   zou  ik  onder  anderen  hier  de  aarde 

hebben  laten  opruimen,  en  alles  getékend  hebben.  Thans  is  dit  voor  eenen 

mijner  navolgers  bewaard.  Aan  de  hoeken  h.  i.  zijn  trappen,  en  aan  de  zijden 
derzelven  boe. den  twee  voet  hoog.  Dezen  fchijnen  de  trappen  op  te  gaan,  in 
plaats  dat  die  aan  den  trap  b.  ftaan,  en  ieder  draagt  let,  als  een  lam,  eene  me- 

loen e.  z.  v.  De  kléding  der  mannen  is  éveneens ,   als  de  kléding  der  geenen , 

welken  in  het  voorgaande  de  officiers  van  den  tweeden  rang  genoemd  zijn.  De 

vrouwsperfoonen  zijn  gekleed  als  dat  met  den  vliegen waaijer  op  plaat  XXIX. 
en  XXX. 

Aan  de  westzijde  van  dit  gebouw  ziet  men  nog  eenen  grooten  trap/.  Bo- 
ven op  denzelven ,   eertijds  in  het  voorgebouw,  ftaan  twee  deurposten,  en 

aan  elke  zijde  groote  beelden  in  de  lange  kléding  met  fpeeren  in  de  hand,  gdi'fc 
de  beelden  aan  den  trap  b.  Twee  andere  deurpos;en  zijn  omgeworpen.  Bui- 

ten voor  de  deur  g. ,   aan  de  oostzijde  van  dit  gebouw,  ftaan  ook  nog  twee  deur- 

posten. Aan  eenen  derzelven  ziet  men  de  afbeeldingen  c.  op  plaat  XXV. , 

waarvan  de  grootfte  7*  voet  hoog  is.  Deze  perfoon  verbeeld  misleiden  eenen 

voornaamen  geestlijken.  Hij  is  op  dezelfde  wijze  gekleed  als  die ,   welken  men- 

op plaat  XXL,  en  ook  nog  op  veele  andere  plaatzen  onder  deze  overblijfzels 

gewapend  en  -dus  als  waereldiijke  perfoonen  aantreft.  Doch  in  plaats  dat  de 

laatften  verheven  ftreepen  op  hunne  hooge  mutzen ,   en  groote  ringen  om  den 

hals  hebben,  welk  alles  in  den  fteen  uitgehouwen  is,  zo  is  de  muts  hier  nog  een 

ruwe  fteen  met  veele  gaten,  waaruit  men  fchier  zou  befluiten,  dat  zij  met  kost- 

baar metaal  is  bedekt  geweest.  Op  den  fchouder ,   vóór  de  borst  en  aan  de  han- 

den zijn  ook  gaten  in  den  fteen,  waarin  mi sfebien  ringen  vastgemaakt  waren. 

De  bedienden  zijn  éven  eens  gekleed  als  de  heer.  Zij  dragen  ook  kleine  rin* 



Tab.  XXVT. 





BESCHRIJVING  der  OVERBLIJFZELS  van  PERS
EPOLIS.  13  i 

gen  in  de  ooren,  gelijk  bijna  alle  de  beelden  in  d
eze  lange  kléding.  Doch  zij 

hebben  geen  langen  onder  fpitsaflopenden  baard,  ge
en  hooge  rautzen,  en 

men  ziet  ook  geen  téken,  dat  zij  eenen  ring  om  den 
 hals  gehad  hebben.  Aan 

den  anderen  post  liaan  dezelfde  drie  beelden.  Maar  hie
r  heeft  de  hoofdperfoon 

in  de  linke  hand  het  vat,  of  wat  het  anders  mag  zijn,
  ƒ   en  in  de  regte  hand 

den  ketel  g.  plaat  XXV.  Midden  op  het  voorgebouw
  bij  0.  p.,  op  de  grondté- 

kening,  zijn  ook  nog  groote  deuren.  Aan  de
n  post  0.  ziet  men  andermaal  de 

beelden  c.  op  plaat  XXV. ,   en  aan  den  post  der  deur  p. ,   waarvan  de  eene  om
- 

geworpen is,  den  perfoon  d. ,   welke  eenen  jongen  leeuw  
van  den  grond  op- 

heft,  en  vast  tégen  zijn  lijf  drukt.  Deze  is  5 1   voet  
hoog.  Niet  verre  vanhier 

js  een  groot  gat  in  eenen  Reen,  dat,  naar  het  fchijnt,
  door  den  hoofd  muur  gaat. 

Misfchien  was  daar  onder  eenc  waterleiding. 

Dit  gebouw  had  drie  afdélingen ,   en  eene  derzelven  twee  vertrekken  (*). 

De  muuren  waren  4   voet  9   duim  tot  5   voet  1   duim  
dik.  Doch  daarvan  Raan 

alleenlijk  zulke  ingangen,  venRers  en  blinde  venRers,  
die  uit  te  groote  Rukken 

beRaan,  dan  dat  de  laater  Perzen  dezelven  zou
den  hebben  kunnen  wegvoeren. 

Want  de  posten  der  den*- -3-  «   voer  boog  en  uit  een  Auk;  zommige 
 ven- 

Rers en  blinde  venRers  beRaan  geheellijk  uit  één  Ruk,  en  zi
jn  over  de  6   voet 

breed  en  7   voet  9   duim  hoog.  Een  Ruk,  waaruit  zulk 
 een  venRer  gehouwen 

is ,   is  over  de  10  voet  hoog.  De  middenfle  afdéling  van  dit  gebo
uw  heeft  nog 

alle  de  deuren  en  venRers  aan  alle  vier  de  zijden.  Aan  de  posten  der  deu
r  /. 

ziet  men  wederom  het  groote  beeld  c .   plaat  XXV., met  de  twee  bedienden
,  een 

van  dewelken  een  zonnefcherm  draagt,  en  de  andere  iet  als  een’  vlieg
enwaijer 

in  de  hand  heeft.  Boven  deze  beelden,  omtrent  12  voet  boven  den 
 grond, 

ziet  men  aan  elke  zijde  de  drie  oplchriftcn  B.  c.  d.  plaat  XXI
V. ,   allen  naast 

elkander.  Het  is  zonderling,  dat  elk  derzelven  een  bijzonder  al
phabqt  heeft: 

en  niet  alleen  hier,  maar  ook  op  andere  plaatzen,  vind  men  dezel
fde  fchriften 

aan  beide  de  posten  tégenover  elkander.  Het  fchijnt  derhalv
en,  dat  de  oude 

Perzen  zig  alle  moeite  gegéven  hebben,  om  zig  door  hunne
  opfchriften  te  ver- 

eeuwigen, éven  als  de  oude  Egiptenaars,  die  hunne  obelisken  dikwijls  aan 
 alle vier 

R   2 
(*)  Zie  plaat  XVIII.  bij  g. 
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vier  de  zijden  met  dezelfde  feeddfchriften  befehréven.  Beide  deze  volken  heb- 

ben hun  fchrift  oók  tot  op  ons  overgebragt.  Maar ,   niet  alleen  de  Egiptifche  beeld, 
fchnften ,   maar  ook  deze  oude  Perzifche  alphabetten  zijn ,   eilaas  !   thans  geheel 
onbekend.  Mogten  midlerwijl  de  geleerden  de  faatften  eindêlijk  weêr  kunnen 
ontcijferen ,   zo  moet  men  den  bouwheer  danken  ,   dat  hij  deze  opfchriften  dub- 

bel heeft  laten  inhouwen.  Want  zij  Zijn  aan  beide  dè  deurposten  iet  befchadwd , 
doch  zó ,   dat  men  de  letters ,   welken  aan  de.  eene  zijde  ontbreken ,   aan  de  an- 

dere wéder  vind,  en  dat  ik  ze  daarom  volkomen  heb  kunnen  affchrij  ven. 
In  de  hoeken  van  al  de  venfters  zijn  gaten ,   waarin  denklijk  de  duimen  der 

deuren  geftaan  hebben,  welken  men' bij  ftegt  weedcr  kon  toedoen.  In  dc, hoe- ken der  mee ste  blinde  venfters  zijn  dergelijke  gaten.  Alle  de  venfters  en  blinde 
vensters  in  dit  gebouw  hebben  boven  en  aan  de  zijden  oude  opfchriften.  Zom- 
mige  reizigers  hebben  daaruit  willen  bcfluiten,  dat  de  aaloude  Perzen,  éven  als 
de  Chincctcn ,   ook  van  boven  naar  beneden  gcfchreven  hebben.  Doch  wanneer 
men  de  schriften ,   die  hier  afgefchréveft  zijn,  nauwkeuriger  befchouwt,  en  ze 
met  mijne  affchriften  vergelijkt,  zal  men  vinden ,   dat  de  o   verend  ftaande  régels 
allen  op  zijde  ligsc^*  *   Dot  getal  der  letters  is  iVuü ©p  voirp  zo  grootniet , 
als  men  Véelligt  uit  de  affchriften  mijner  voorgangers  vermoed  heeft.  Ik  heb 
de  vcrfcheideri  letters  van  een  aiphabet,  welk  het  meest  voorkomt,  op  plaat 
XXIII.  verzameld,  en  er  niet  meer  dan  42  van  gevonden.  Van  verfchcidcn 
kufifche,  arabifche  en  perfifche  fchriften,  waar  door  Mohammedaanen  hunne 
naamen  aan  de  overblijfzels  dezer  kamers  vereeuwigd  hebben ,   heb  ik  cenrien 

bij  a.  b.  c.  e.  op  plaat  XXVII.  afgefohréven  (*).  De  laatften  zijn  verheven/ 
Doch  dc  oude  Perfifehe  fchriften  zijn  fofoerp  in  den  fteen  gehouwen.  Van  de 

ichriften  b.  c.  e.  heeft  zéker  heer ,   jean  francois  rqusseau,  die  te  Isfahdn  ge- 

boren is,  en  in  mijn’  t   ijd  - geheimfeh  rij  ver  van  den  Franfchen  agent  te  Basra 

■ .   i   was  > 

(*)  De  onderfte  van  de  drie  opfchriften  vind  men  reeds  Vol.  III.  part.  2.  pi.  7.  p.  523.  der 
philoj iphical  tranja&.ions  abridged.  Maar  de  affchrijver  heeft  den  eenen  régel  agter  den  anderen  ge- 
fchréven,  en  wel  zó,  alsof  dit  gefchrift,  éven  als  de  Europefcben,  van  de  linke  naarde  regte 
band  gefchréven  werd.  -Om  die  réden  is  het-affchrift  onbruikbaar.  Deze  kufifche  fchriften  zij» 
reeds  over  ds  Soo  jaaren  oud  en  liegt  ingefiouwen. 
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'7as ,   mij  de  volgende  overzetting  gegeven,  die  ik-Jiier  onveranderd  zal  in- 
regen. 

Overzetting  der  opfchriften  B. 

Dieu  est  le.  rejlant ,, 

Pour  Ie  nolle  des  fideles  Aly ,   dont  Dieu  a   remply  la  face  de  clcmenc'e. 
Ou  font  ces  Rois  qui  étoient  elevés  plus  que  teute  chofe 

ïh  n’  ont  fubfiftés  que  jiisqiid  ce  que  le  dejïin  leur  a   pref  ent é   la  coupe  de  la  mort. 
Ooinbien  de  villes  fuperbes  - ont  èté  el&vées  dans  dunivers 

declin  ètant  leur  mine  la  mort  a   entouré  leur  citoyens,. 

%   len  Spltan  Kali!  fils  de  Sultan  Hafjan  a   écrit  cecy  l’année  869  (14^4 J 

L’écriturc  du.  plus  peilt  des  cuatures  h   paipre  fils  de 
HöJjVin  efclave  du  rcfpcctable  defcendant  du  Roi  de 

l’univers ,   Myrza  Aly,  ïannèe  881  (1476) 

Ofi  font  les,  princes  &   les-  conquerans  paffés.  ■   f   ► 

lis  ont  f\u'efrs  ’   ny,  ceux-  cy  nyeux  ne  fibfiflent  pas . 

Ibraira  Solutc fis  de  Charok  a   ècrit  cecy  l'année  826  (142x9 

V/.A*'1''  ’*  "’i  .   •   ••  a.i.  ,   ,   ’   f 

Overzetting  der  opfchriften  C. 

0   Creature  fache  quil  ny  a   que  Dieu  qmfubfijle  toujours. 

Sans  penfer  nous  fbulaitons  les  biens  de  ce  monde , 

Pais  faclwns  qu’il  rïef  uien  reflé  'a  p   erf  ome  pour  quil  nous  en  refte 
Suppofé  que  le  Royaume  de  SoUinan  folt  accordé  au  demandeur 

P   royaume ,   il  ejl  vray  ,   fera  le  mime ,   mais  oü  ejl  Solman  ? 

Oette  éléyatm ,   cette  fplendeur  e?  cesthrefors  fans  nombres 

dit  es  nous  le  quel  d’eux  Ie  renonimó  Solimar.  a   emporté. 

tievient  poufjiere  ce  qui  s' etend  fur  la  poujfere 
piel profit  dont  que  la.pouff.ere  nous  decouvre  fes  threfors. 

Pliacun  de  fes  couches  peut  prefenter  la  face  d’un  homme  libre 
^   claque  pas  peut  fouler  un  defcendant  de  Roy. 

0   vie  paffee  ,   dont  en  contentant  les  coeurs 

ks  oeuvres  auffi  ayent  lieu  de  fe  louer  de  Vous . 
Pout  ceux  que  V rus  verrés  inclinès  d   la  vertu 

v°Us  les  verrés  auff  nimplprer  qu  elle. 

R   3   ’   Aly 
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Aly  fis  de  Soltan  KaJil  fis  de  Soltan  Hafjan ,   que  Dieu  eleve  fon  et  at,  a   êcrit 

cecy  dans  les  mots  de  l’année  88r.  (1476.) 
Cejl  une  des  graces  de  Dieu 

i avoir  pu  écrire  fur  la  pierre  cecy. 
J   *   .   •   •   •   -   ’   •••'ö  rp.  -   v   •   "   ; 

Overzetting  der  opfchriften  E. 

Dans  l'année  826  (1422)  au  mois  de  Chawal.  Sous  les  loïx  agisfantes  fages  £? 
fnoderées  du  refpectable  appui  Calife  &   Rot  de  la  terre.  Le  plus  jujle  des  Empereurs 
de  la  Perfe  &   du  Tour  dn;  le  protefteur  de  la  yérité ,   de  la  Royautè  du  monde  &   de 

la  religion;  le  poffejjeur  des  Fiftoires  Ibraim  Soltan,  que  Dieu  confcrve  toujöürsfoh 

païs  &   fon  Royaume ;   Cette  place  par  cette  circonjlance  vient  dêtre  rendue  heureufe’& 

hors  d’infulte,  paree  qu’ellc  efl  le  lieux  des  tent  es  élévées,  le  depofitaire  du  pavillon de  la  Royautè. 

Le  plus  petit  des  êtres ,   au  quel  Dieu  pardonne  toujours ,   Kamaldin  Inak ,   étant  un 

des  ef claves  de  cette  fublime  porte;  a   ïècriture  de  ces  paroles  a   acquis  le  titre  le  plus 

grand  parmy  les  trés  heureux. 

Son  defir  ejl  que  ce  tableau  parvienne  d   la  poflerité 

paree  qu’il  voit  ïimpojfibilitè  de  pouvoir  exifler  lui  rnême 
Seukment  il  fouhaite  que  quelquun  par  pitiè  &   mifericorde 

faffe  quelques  prieres  pour  la  vérité  de  la  conduite  des  Derviches. 

In  den  wand  naar  het  noorden  in  dit  vertrek  zijn  drie  blinde  ven  fiers  en  twee 

deuren,  als  bij  /.  De  hoofdbeelden  aan  de  posten  der  deuren  zijn  dezelfden 

als  bij  c.  op  plaat  XXV.  Elk  heeft  twee  bedienden  agter  zig,  van  dewelken  de 
eenc  eenen  vliegenwaijer  in  de  eene ,   en  eenen  doek  in  de  andere  hand  heeft. 

Maar  wat  de  tweede  in  de  handen  heeft  gehad  ,   is  niet  meer  kenbaar.  Aan  de 

westzijde  zijn  twee  blinde  venfters  en  twee  deuren.  In  die  bij  m.  ziet  men  het 

beeld  e.  op  plaat  XXV. ,   welk  ongetwijfeld  eenen  held  der  oude  Perzen  zal  ver- 

beelden ,   die  met  een  verdicht  dier  vegt.  De  perfoon  is  7   voet  4   duim  hoog. 

Aan  eiken  der  deurposten  bij  n.  is  een  perfoon  in  dezelfde  houding  en  kléding 

als  de  évengemelde;  doch  het  dier  waarméde  hij  vegt,  is  de  verdichte  een- 

hoorn, dien  men  zo  ménigmaalen  aan  de  trappen  vind.  In  den  wand  naar  het 

oosten  zijn  drie  blinde  venfters  en  eene  deur.  Hier  ziet  men  denzelfden  held 

m.t  eenen  leeuw  vegten.  Op  den  zuidwesthoek  van  het  gebouw  ftaat  bij  ï.  nog 

een 

( 
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een  Reen  overeind  van  over  de  20  voet  hoog.  Boven  aan  denzelven  zijn  drie 

zogenoemde  Perfepolifche  opfchriften  ( * ) ,   en  verder  naar  benéden ,   hoewel 

nog  tamelijk  hoog ,   een  zeer  wél  gefchréven  opfchrift  d.  op  plaat  XXVII.  Ver- 

ders is  er  van  de  wanden  naar  het  zuiden  en  westen  niets  meer  overig ;   dan 

een  blind  ven  lier  en  eene  deur  k. ,   alwaar  aan  eiken  post  twee  perfoonen  Haan 

in  lange  kléding  en  met  fpeeren  gewapend.  Van  den  wand  naar  het  oosten  Raat 

in  dit  vertrek  ook  fchier  niets  meer ,   dan  omtrent  de  helft  van  een’  hoogen 
hoëkReèn  bij  h.  Zeer  veel  van  dit  gebouw  is  van  hier  weggenomen ,   en  daar 

onder,  naar  alle  waarfchijnlijkbeid,  ook  de  deuren,  welken  men  thans  op  eenen 

heuvel  niet  verre  van  Schirds  ziet.  Het  gemelde  opfchrift  d.  op  plaat  XXVII. 

luid,  volgens  de  overzetting  van  den  heer  rousseau: 

Si  ï empire  &   Ie  royaume  de  la  Perfe  ont  été  foutenu 

par  les  loix  de  Feridon  Zehak  &   Wakam 

jusqua  prefent ,   Jon  throne  n'ayant  regu  aucun  dcmags 

Et  n'ayant  été  jamais  affoibli  par  les  revolutions 

■   cependant  il  n'a  pas  été  auffi  elevi  ny  dans  fa  nuifance  ny  dans  fan  declin  que  le  throne 

de  Solman  que  Dieu  le  recompenfe 

Maïs  h   la  fin  n'a  tu  pas  vu  quil  cfl  en  pcuffièn 
donc  hèureux  celui  qui  a   repandtt  des  bienfaits  avant  que  de  partir 

Qid  que  Vous  foyés ,   il  faut  que  Vous  ailtiyés  l'arbre  de  clemence 

pour  gouter  les  Jituations  des  bien  heureux  &   de  dal  ondincc *- 

L’ecrivain  de  cecy  ejl  Ibraim  Soltan  fils  de  Charok 
l’année  826  (1422.) 

Van  het  gebouw  h.,  hetwelk  een  weinig  hooger  lag,  dan  het  voorgemelde 

bij  g.  plaat  XVIII  ,   is  verder  niets  meer  overig  dan  de  tékens  op  de  rots,  daar 

zuilen  geRaan  hebben ,   en  volgens  dezelven  zijn  zij  3   voet  dik  geweest.  Bij  q. 

is  een  trap,  die  egter,  gelijk  de  muur  q.  r.  voor  het  grootRe  gedeelte  met  aarde 

bedekt  is.  Het  geen  men  er  nog  van  ziet,  is  met  beelden  en  opfchriften  ver- 

fierd.  De  beelden  hebben  eene  fpeer  vóór  zig  Raan ,   eenen  boog  op  den  lin- 

ken fchouder ,   en  eenen  koker  op  den  rug ,   éven  als  die  aan  den  trap  b.  Doch 

zij 

(*)  De  bruin  heeft  ze  afgefchréven ,   doch  zeer  onduidelijk. 
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zij  zijn  veel  grooter.  Tusfchcn  de  béide  gebouwen  h.  en  i.  was  een  fmalte 

gang  r. ,   welks  wanden  ook  met  beelden  bedekt  zijn  (*). 
Van  de  -ovorblijfzels  van  het  gebouw  I.  ziet  men  een  gezigt  op  plaat 

XXVIII.  Als  men  dezen  vergelijkt  met  de  overblijfsels  van  het  gebouw  g. 

op  plaat  XXVI.  ,   kan  men  niet  anders  oordëlen ,   dan  dat  of  de  Reen  flegter, 

of  dat  het  veelé  eeuwen  ouder  Zij.  Misfchien.  was  dit  het allerëérfte  gebouw, 

dat  van  den  ganfehen  tempel  of  het  paleis  aangelegd  werd.  Het  ligt  cenige 

voeten  booger ,   dan  het  gebouw  g.  ,   ten  minften  3   r   voet  boven  het  vlak  R. 

plaat  XVIII.,  en  dus  met  .de  hoogte  van,  den  hoofdmuur  meer  dan  50  voet 
boven  den  horizont,  en  op  eene  rots.  De  fteüe  muur/,  t.  beftaat  meesten- 

deels uit  de  rots  zelve.  Bij/,  heeft  de  bouwmeester  eenen  trap  van  de  af- 

genomen  rots  laten  ftaan,  van  denwclken  thans  nog  29  treeden  overig  zijn. 

Elke  van  deze  treeden  is  omtrent  6   duim  hoog.  Deze  trap  is  dienvolgens  niet 

zo  gemakiijk  als  de  andere  onder  deze  bouwvallen,  welken  waarfchijnlijk  eerst 

naderhand  gebouwd  zijn.  Bij  t.  fèhijnt  ook  een  trap  geweest  te  zijn,  doch  van 

gehouwen  fleenen,  die  van  tijd  tot  tijd  weggenomen  zijn.  Aan  beide  plaatzen / 

en  t.  zijn  boven  nog  trappen  in  een  gedeelte  van  het  gebouw  I, 

De  geheele  vloer  in  .het  voornaamfte  vertrek  van  dit  gebouw  is  eene  zuivere 

rots,  van  dewelke  de  bouwmeester  op  alle  plaatzen,  waar  zuilen  moesten  komen , 

«ene  verhevenheid  van  a   duim,  en  3   voet  middenlijns  heeft  laten  ftaan.  Men 

ziet  daaruit,  dat  in  dit  vertrek  3 6   zuilen  zijn  geweest,  die  egter  allen  wegge- 

nomen zijn.  Midden  in  deze  kolonnade  is  eene  waterleiding  in  de  rots  uitgehou- 

wen. Dezelve  is  bedekt  geweest ;   thans  is  zij  ten  deele  weer  open.  In  den 

wand  naar  het  noorden  waren  twee  deuren ,   waarvan  die  bij  u.  het  minfte  dooi- 

den tijd  geleden  heeft.  Dcrzelver  posten  zijn  3   voet  3   duim  dik,  en  7   voet 

2   duim,  zijnde  de  ganfehe  dikte  desmuurs,  breed.  Met  den  fteen,  welke 

boven  den  ingang  ligt,  is  zij  izjlvoet  hoog.  Filet  ziet  men  ook  de  beelden  c. 

op  plaat  XXV. ,   welken  van  binnen  in  het  gebouw  g.  zo  dikwijls  voorkomen , 

en  boven  dezelven  aan  de  beide  posten  de  opfchriften  e.  F.  g.  van  plaat  XXIV. 
■   •   •   Aan 

(*)  IjC  twee  wanden  aan  den  fmallen  gang  zijn,  bij  vergisfing,  in  het  koper  als  eenen  dikken 

muur  verbeeld. 
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Aan  deze  zijde  waren  5   vensters ,   waarvan  de  drie  tusfchen  de  deuren ,   en  een 

aan  de  oostzijde  vervallen  zijn  In  een  venster  aan  de  westzijde  der  deur  w.  Haan 

te  weerszijde  drie  beelden.  Van  den  wand  naar  het  oosten  is  bijna  niets  meer 

overig ,   dan  de  posten  van  cene  deur.  De  beelden  en  opfchriften  aan  dezelven 

zijn  dezelfden  als  in  de  deur  «.  (*).  In  den  wand  naar  het  zuiden  fchijnt  ook 

eene  deur  geweest  te  zijn,  die  aan  elke  zijde  drie  vensters  heeft  gehad.  Van  die 

aan  de  oostzijde  der  dcure  ftaat  het  middenfte  nog,  hetwelk  van  binnen  aan  eiken 

fcijl  3   beelden  beeft.  Het  voorfte ,   een  vrouwsperfoon ,   draagt  een  tuig  h.  plaat 

XXV.  tusfehen  beide  handen.  Het  middenftc ,   een  mansperfoon ,   draagt  met  de 

eene  hand  het  vat  i.  en  heeft  de  andere  hand  op  hetzelve  gelegd.  Het  derde ,   weer 

een  vrouwsperfoon,  draagt  iet  ronds,  als  eenen  koek,  op  beide  handen,  welken 

zij  onder  elkander  houd.  Van  de  3   venfters  aan  de  westzijde  der  deur  is  alleen  één 

ft  ij]  nog  overig,  op  welken  men  insgelijks  de  beelden  ziet,  zo  éven  befchréven. 

In  den  wand  aan  de  westzijde  dezer  kohnnadt  was  ook  in  het  midden  cene  deur  , 

waarvan  nog  één  post,  of  ft  ijl ,   ftaat,  met  dezelfde  beelden,  die  men  aan  de  deur«. 

vind.  Doch  de  opfchriften  verfchillen.  Van  3   vensters,  die  aan  elke  zijde  waren , 

ftaan  maar  3   Bijlen ,   met  dezelfde  beelden,  als  aan  het  voorbefchréven  venfter. 

Naar  het  noorden  is  een  vertrek ,   zo  lang  als  de  gcheeie  zaal.  In  den  eenen 

Wand  van  hetzelve  ftaat  nog  eene  deur ,   en  aan  eiken  ftijl  derzelve  twee  man- 

nen met  fpeeren.  Men  ziet  hier  ook  nog  eenen  ftijl  van  een  venster ,   met  3 

beelden.  In  den  noordwest  en  noordöosthoek  ftaan  fteenen  overënd  ,   die  22 

voet  hoog  zijn.  Elke  heeft  3   opfchriften ,   éven  als  de  hoekfteen  in  het  gebouw 

g.  ,   doch  zij  zijn  door  den  tijd  meer  bedorven  en  dus  ouder.  Van  den  wand 

naar  het  noorden  is  niets  meer  overig.  De  vertrekken  aan  beide  zijden  der 

groote  zaal  zijn  volkomen  op  eene  en  dezelfde  wijze  aangelegd,  gelijk  blijkt  uit 

de  grondtékening’.  Derzelver  puinhoopen  zijn  zelfs  nog  bijna  in  gelijken  ftaaü. Elk 

(*)  Bij  deze  opfchriften  merk  ik  aan,  dat  twee  letters,  die  men  in  de  eene  deur  aan  het  ein- 

de van  den  derden  régel  vind,  in  de  andere  aan  het  begin  van  den  vierden  régel  itaan  De  ge- 

leerden derhalven,  die  de  moeite  willen  némen ,   om  dezelven  te  ontcijfferen,  kunnen  genoeg- 

zaam verzé  erd  zijn,  dat  dezeiven ,   éven  als  de  Europefche  fchriften,  van  de  linke  naar  de 
iegte  hand  gefchréven  zijn. 

II.  DEEL. s 
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Elk  der  beide  boekvertrekken  naar  het  zuiden  had  twee  afdélingen,  en  was  dus 
in  drie  kleine  vertrekken  verdeeld.  Was  derhalven  dit  gebouw  het  oudfte  en 
een  tempel,  dan  waren  de  zijdkamers  waarfchijnlijk  de  woningender  geestlijken. 
Van  binnen  aan  de  Rijlen  van  een  venster  Raat  een  vrouwsperfoon ,   en  agter 
hetzelve  een  perfoon ,   die  eenen  ram  bij  de  hoornen  gevat  heeft.  In  elk  der 

middenfle  zijdvertrekken  zijn  merktekens  van  4   zuilen.  Hier  liaan  nog  deurftij- 
len  met  dergelijke  beelden  als  bij  c.  plaat  XXV.  Zommigen  derzelven  hebben 
de  vaten  ƒ.  g.  k.  in  de  handen.  Deze  Rukken  zijn  door  den  tijd  zeer  bedorven. 

Van  de  buitenwanden  in  de  hoekkamers  naar  het  noorden  is  niets  meer  overig. 
Dit  gebouw  Rond  alleenlijk  aan  de  noordzijde  op  den  honfdmuur,  aan  de  drie 

andere  zijden  was  een  fmalle  vrije  gang. 

AXn  de  noordzijde ,   en  digt  aan  het  gebouw  1.  Rond  een  tweede ,   waarvan 
tégenwoordig  niets  meer  overig  is,  als  de  beide  trappen  n.  n.  en  merktekens 
van  vier  zuilen.  Misleiden  was  dit  een  gedeelte  van  het  gebouw  1.  Want, 
daar  men  aan  de  gebouwen  g.  en  h.  zulke  fchoone  trappen  ziet,  is  het  niet  te 

denken,  dat  de  bouwmeester  tot  het  gebouw  1.  geen  béter  trappen  zou  aange- 

legd hebben,  dan  die  bij  ƒ   en  t.  Beide  de  trappen  n.  zijn  évenëens  aangelegd, 

als  de  hoofdtrap.  Elke  heeft  namelijk  twTee  opgangen , .   en  in  het  midden  eene 

rustplaats.  Een  derzelven,  liggende  tusfehen  de  gebouwen  r.  en  o.,  is  bijna 

geheel  met  aarde  bedekt;  doch  de  andere  Raat  nog  geheel  vrij,  en  heeft  aan  elke 

zijde  tweemaal  13  of  a5  treeden.  Aan  dezen  ziet  men  veele  beelden,  en  fchrif- 

ten,  doch  zij  hebben  door  den  tijd  veel  geleden.  Tusfehen  de  beide  trappen  is 

een  groote  onderaardfche  gang,  waarfchijnlijk  eene  waterleiding,  ih  de  rotze 

uitgehouwen  (*). 

Op 
(*)  De  boeren  in  deze  ftreek  verzékeren,  dat  lieden  zo  verre  in  denzelven  ingegaan  zijn,  dat 

geen  licht  meer  wilde  branden,  zonder  nogtbans  het  eind  daarvan  bereikt  te  hebben.  Dit  is 

niet  omvaarfebijnlijk.  Doch  zij  voegen  er  bij ,   dat  er  groote  febatten  in  verborgen  zijn ,   tot  de- 

welken  niemand  kan  komen,  wijl  men  onderweg  een  groot  rad,  geheel  met  diamanten  bezet,' 
ontmoet,  hetwelk  zig  geftadig  met  groo:e  (helheid  omdraait,  en  ieder,  die  hetzelve  nadert  mé- 

de voordrukt.  Ik  heb  ndoit  lust  gehad,  om  mij  diep  in  zulke  onderaardfche  gangen  te  wagen, 

wijl  zij  gemeenlijk  fchuiiplaatzen  van  vergiftige  en  wilde  dieren  zijn.  Mijne  moeite  zou  hier 

ook  vergeefs  zijn  geweest,-  want  chardin,  die  er  zig  tamelijk  verre  in  waagde,  kwam  weer  te 
rug,  zonder  iets  bijzonders  gevonden  te  hebben. 
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Op  den  heuvel  bij  m.  was  eertijds  ook  een  gebouw.  Van  hetzelve  zijn  nog 

5   posten  van  3   deuren,  of  veeleer  zo  veel  zijdwanden  van  drie  ingangen,  ove- 

rig, die  van  dezelfde  grootte  zijn,  als  die  in  het  gebouw  l.  waarvan  ik  hier  na 

zal  (préken.  De  hoofdfiguur  aan  de  wanden v.  is  dezelfde,  welke  op  plaat  XXIX. 

en  XXX.  verbeeld  word,  als  zittende  op  eenen  ftoel,  met  eenen  beker  in  de 

eene  en  eenen  Haf  in  de  andere  hand.  Doch  het  beeld ,   dat  agter  den  ftoel  Raat, 

heeft  ook  eenen  béker  in  de  hand.  Benéden  ftaan  veele  kleine  beelden ,   die  de 

handen  om  hoog  heffen.  Dezen  fchijnen  moedwilliglijk  vernield  te  zijn.  Aan 

de  andere  drie  posten  ziet  men  de  beelden  c.  van  plaat  XXV.  Anders  is  er  van 

dit  gebouw ,   dat ,   naar  de  ingangen  te  oordélen,  zeer  aanzienlijk  moet  zijn  ge- 

weest ,   niets  meer  overgebléven ,   dan  eenige  hoofdmuuren ,   en  de  voetftukken 

van  twee  groote  zuilen.  Het  overige  is  van  tijd  tot  tijd  of  met  aarde  bedekt, 

of  van  hier  weggevoerd. 

De  overblijfzels  van  het  klein  gebouw  k.  {taan ,   gelijk  men  uit  de  beelden 

aan  het  zelve  zou  afnémcn,  omtrent  3   voet  diep  in  de  aarde.  Hetfchijnt,  dat 

hetzelve  maar  2   vertrekken  gehad  hebbe.  Dat  aan  de  zuidzijde  had  4   deu- 

ren. Aan  Hf*  ftijlpn  <lpr  rlpiii*  naar  hpf  w/rsrrn  vind  mr>n  dr»n  lipld  ,   dipmpI'PP.nen 

leeuw  ftrijd.  Aan  deze  zijde  ftaan  ook  nog  drie  blinde  venfters.  Van  de  deur 

en  venfters  aan  de  oostzijde  is  het  grootfte  gedeelte  ter  nédergevallen.  Van 

den  wand  naar  het  zuiden  ftaat  nog  eene  deur,  en  aan  de  posten  derzelve  ziet 

men  eenen  man ,   die  in  de  eene  hand  eenen  béker ,   en  in  de  anderen  eenen 

ftaf  heeft.  Een  zijner  dienaaren  heeft  in  de  eene  hand  eenen  vliegenwaaijer, 

en  in  de  andere  een  fervet.  Het  geen  de  tweede  bediende  draagt ,   is  met  aarde 

bedekt.  Aan  de  deurposten  van  den  tusfchenmuur  ftaan  de  beelden  c.  plaat 

XXV.  Van  het  ander  vertrek  dezes  gebouws  ftaan  nog  twee  deuren ;   en  aan 

eiken  post  derzelven  twee  mannen  met  fpeeren.  Hier  ftaan  op  de  hoeken  hooge 

fteenen  ,   gelijk  in  de  gebouwen  g.  en  1. ,   doch  zonder  opfchriften. 

Het  gebouw  l.  is  het  uitgeftrektfte  van  allen,  bijaldien  de  kolonnaden  u.  c. 

d.  e.  niet  maar  één  gebouw  uitgemaakt  hebben.  Aan  elke  der  vier  zijden  wa- 

ren twee  ingangen ,   waarvan  die  bij  w.  vv.  en  x.  x.  bijzonder  groot  en  merk* 

waardig  zijn.  Bij  w.  w.  was  de  muur  io|  voet  dik,  en  dus  de  wanden  der 

poorten  éven  zo  breed.  Nogthans  beftaat  zulk  een  wand  niet  uit  één  ftuk, 

gelijk  de  deurposten  y.  z.  aa.  bb.  en  die  aan  de  andere  gebouwen,  maar  uit  ver- 
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fcheiden  zeer  groote  Rukken ,   die  gezigtëinderlijk  op  elkander  gelegd  zijn.  Aan 
eiken  der  vier  groote  deurposten  w.  füaan  de  beelden  van  plaat  XXIX.  Hier 

fchijnt  de  koning  of  de  oppergeestlijke  gehoor  te  géven ,   of  gerigt  te  houden. 
Hij  zit  op  eenen  Roel,  en  heeft  eene  voetbank  onder  zijne  voeten  (*).  Aan  de 
handen  ziet  men  nog  gaten  in  den  Reen,  waarfchijnlijk  waren  in  dezelvcn 
gouden  armbanden  vastgemaakt.  De  muts,  of  kroon,  fchijnt  ook  met  metaal 
belegd  te  zijn  geweest.  De  perfoon  met  den  vliegen waaijm  agter  den  Roei  zal, 
naar  mijn  gedagt ,   een  vrouwsperfoon  verbeelden  ;   want  zij  heeft  een  bijzonder 
hoofdtooizel ,   gelijkende  niet  kwalijk  naar  den  iluijer  der  oosterfche  vrouwen  , 
in  plaats  dat  de  gefnédenen,  waarvoor  andere  reizigers  haar  aangezien  hebben, 
zig  in  het  Oosten  éven  als  de  mansperfoonen  kleeden.  De  benédenftaande  beel- 

den ,   welken  allen  gewapend  en  voor  het  overige  éven  zo  gekleed  zijn ,   als  die 
op  plaat  XXI.,  zullen  waarfchijnlijk  de  Iijfwagt  verbeelden.  Van  de  groote 
deurposten  bij  x.  x.,  welken  9   voet  breed  zijn,  is  de  eene  op  plaat  XXX.  geté- 
kend.  In  de  hoofdzaak  zijn  zij  alle  vier  al  eens.  Maar  de  kléding  der  onderfle 
beelden ,   die  als  den  troon  huns  heeren  dragen,  verfchilt  iet;  en  daarom  heb  ik 

ze  OD  de  gemelde  ülaat  allen  verzameld.  Het  is  onmerkluk .   dar  mpn  hier  per- 
foonen  in  de  lange  kléding,  dus  voornaame  Perzen,  en  ook  Kaffers  uit  Afrika 
aantreft.  De  laatflen  kent  men  zeer  duidelijk  aan  hun  kort  gekruld  hairen  hun- 

ne dikken  lippen.  Geheel  boven  aan,  zowel  aan  de  ingangen  x.  als  w.  zijn  klei- 
ne beelden ,   die  als  in  de  lugt  zwéven.  Men  vind  dezelven  niet  op  mijne  teke- 

ning, maar  reeds  bij  chardin.  Aan  de  posten  der  deur  y.  ziet  men  den  held  e. 

plaat  XXV.,  doch  het  dier,  waarmee  hij  vegt,  heeft  een’  krommen  fnavel,  en 
de  held  vat  het  bij  een  oor.  In  de  deur  z.  Raat  dezelfde  perfoon  met  een’ leeuw; 

in  de  deur  a.  a.  met  een’  gevleugelden  eenhoorn,  en  bij  b.  b.  met  den  eenhoorn, 
welke  bijna  aan  alle  trappen  onder  deze  bouwvallen  voorkomt. 

In  den  wand  naar  het  noorden  flaan ,   behalven  de  twee  poorten ,   nog  9   ven- 
Rers,  welken  een  ander  reiziger,  die  anders  oplettend  was,  voor  kleine  deuren 

aangezien  heeft.  Hij  fchijnt  dus  niet  opgemerkt  te  hebben,  dat  de  vloer  van 

het 

(*)  de  Perzen  vind  men  thans  geen  ftoelen  meer,  doch  nog  zeer  dikwijls  bij  de  Indi- aanen. 



jnXfrH^  ff  fff  ETTXXX  <tr  hw  Zi  mTXrnff 
K^xfxft  ft.fttx  £<<Xi  <<  ,W.f<hv  «ïï  <<  W   XtTx  .H<  ï.'.rti  t-T 

t<«  Vx.tff,<fY  sijgïT  Htffi  <«  .fff  xX  .TTT  Sf  ,T<H^.<fr 

<-?v^L^^rtT<Y  yr  ̂    w mm’ïïK-  \   .ff  .fff  et  r«  -te  < h   ,<<y 

m^f.w.r^.T<vT<tjw  SME5f.g\g  WW3EM^~^S^ 
jfjjtev<fr&x  xrx.rr  ffr fff  a MtT  rcr ff? pat rfl< 
jlfPfTt  sr.r4  Hfe  ,<Tf  <?X  <<rT«  .m  tx  r<r  ff  ,r<-  a   txstrtri^ 
TffT-rtIr<fr .   wa  ̂ tlÉffXxfft  <t<  ,T<- .   v   .<-<  .fx.rfT  \.m  t<.rf  K- 
« ttf  \   .^r.ïïT f?  ma  rE-rtrvftrrT  EHrKW.  fff  xr  Y 
^T^.?T.T^jl^\Wm^vW  ttrntrfTT.<fc«rtTfrr<«\<t<T«  ffrx 
«rHE.rr^yrK  <nr> .fTTtrtrYf<<-v fn  WMMMaM <ïïvtstt-.ïï 

IMlhM .   £fcT>ife> .   l-ïï.^<’f?<U£W.n^r.&tn  ffl<- 

fïïfwr  \   .rftTf.^T  X- KÈXftKY  454  <<.fff  ,rXrT.nv.y<r.v  .-tc..W 
^^.^.TixX^rïiX^^.Cw.^.Kt.rT  K-. irt  .-<  xff 

«ff  « .ÏÏT.ïXï<fÏÏ  RA  .ff  <K  K-  <fr  Xffl  *WV£W  X-  .YY 
«ffïXrTx  WK<  <rf.  X   fr?  Ffff  \h .   rr .   «örT  fn  X   ff  x<XC<A .   fff  ̂  

rKff.fr  .vcx  «rr.rrr  *r nü  rr  .«.ffx~  x.f<Y  fff  Efrf  fr. ff  vff  rrr  >y  ■ 
iHE.<ff.«  v«ïï.<<  ,f  ff  .ft  rr .   ffx  .*®  <?  t<  fff  x   rTr  <f€£f  nrr 
H.rf.frr.<«  fïï\.TT  »w fff  \   .rr . <K  .ff .fff -ft  -v tfrf  X-rrf.x.m.rf  Hfl 
M.fffif«.Y  f.ff  .V<K  .ff 
afX-MfXw>x<rH 

ffr.-'xr.K.m  A.ff  .m.sf.ffc.fff  \   rrr  \.F  .fff 
f-WA.rrrxTrf.Hr^.vnTT.x  fff  x   ̂f  fff  -<fe 

rf-W  X   .fff .   X   ,£f.V<f -x.-ka -rrr.rrr.rr  xxr  fff  tr  ff «<  <rr 

«xfrT  sr.tf.fïf  ,r« 
.KY.<ff.Bf.rrf.\.£«.<ff.rr.^f  fff  r<- 

^m£r.r«ff. « -v  .1 
ttf.tr.  ïïXArr ,   X   ,T£ .   ff  ÊT  ff  X   K- 

.tl  %*..  ë 
sieiwij Iff 

•  
 >
■
 

ï
t
l
 

t
p
 

p
-
i
 

.Jtrf.4rf»x  U.KKHf  t.W.V.^E  ML 
*^yy  i/// ^   /üv  —   a   sV<  iitri  Av  TT  Yïlü 



-•r 

-s.7  V 

-   .   /   • 

t. 
■   •-* 

J   r-  r   r 

rrr . 

'   r 

■*« 

7.  f. 
vrv ,-  v:  rr  r 

V 

*   :   -   •*  *■*  ’V  ’ï 

.-  >   -   - : 

<   »   • 

-   
' 

. 

V\  S 

*- »   * » 

f   »   i 

yv« 

•   •   i 
;! 



BESCHRIJVING  der  OVERBLIJFZELS  van  PERSEPOLIS.  141 

het  herwaard  gewaaide  ftof  ten  minftcn  twee  voet  verhoogd  is.  Aan.de west-, 

zuid -en  oostzijden  ziet  men  éven  zo  veele  blinde  venfters,  dat  is,  aldaar  zijn  de 

fteenen ,   in  plaats  van  venfteropeningcn ,   maar  half  doorgebroken.  Doch  dit 

gebouw  was  waarfchijnlijk  van  boven  ook  gedekt.  Misfchien  waren  boven  de 

blinde  venfters  nog  wézendlijfee  vensters ,   die  van  tijd  tot  tijd  afgeworpen,  en 

weggevoerd  zijn.  Vóór  het  gebouw  waren  twee  fterke  muuren  c.  c.  en  aan 

eiken  derzelven,  naar  het  fchijnt,  het  zelfde  groote  dier,  welk  men  op  de  wan- 

den a.  plaat  XX.  vind.  In  de  deuren  van  deze  muuren,  gelijk  aan  de  voornaa- 

me  ingangen  tot  dé  andere  gebouwen,  ftaan  aan  eiken  post  twee  mannen  met 

fpeeren ,   welken  denklijk  de  wagt  zullen  verbeelden.  Het  fchijnt  merkwaardig , 

dat  men  hier  de  figuur  c.  plaat  XXV. ,   welke  in  de  overige  gebouwen  zo  dik- 

wijls voorkomt,  niet  anders  ziet,  dan  daar  zij  op  den  ftoel  zit.  Der  hal  ven, 

was  dit  mogelijk  een  waereldlijk  gebouw,  alwaar  misfchien  aan  vreemden  gehoor 

gegeven  werd.  Daar  binnen  en  daar  vóór  liggen  nog  veele  ftukken  van  zuilen 

op  den  grond  verfpreid. 

Regt  vóór  dit  gebouw  bij  o.  plaat  XVIII.  liggen  nog  veele  fteenen  van  eene 

éven  zo  groote  poort,  als  die  bij  a.  en  je.  Men  vind  hier  ook  nog  ftukken 

van  groote  zuilen ,   die  glad  zijn ,   en  niet  gegroefd  ,   gelijk  de  andere  zuilen  , 

welken  men  onder  deze  overblijfzels  vind,  en  het  dubbel  voorde  gedeelte  van 

een  dier,  dat  zonder  twijfel  tot  een  kapiteel  gediend  heeft..  Niet  verre  vanhier 

naar  het  westen  ftaan  de  groote  ingangen  a.  je.  digt  bij  den  hoofdtrap.  Welk 

eene  pragtige  vertoning  moet  het  niet  geweest  zijn  voor  eenen  vreemdling  ,   die. 

langs  dezen  weg,  tusfehen  zo  veele  zuilen  en  wanden  van  het  fchoonfte  mar- 

mer, die  met  verbazend  groote  en  wélgehouwen  beelden  verfierd  waren,  naar 

het  gebouw  l.  geleid  werd.. 

Dit  zijnde  voornaamfte  overblijfzels  van  het  eertijds  pragtige  paleis  te  per 

fepelis ,   dat  reeds  voor  meer  dan  2000  jaaren  verwoest  is.  Alle  gebruikbaare. 

ftukken,  die  zonder  al  te  groote  moeite  weggebragt  konden  worden ,   zijn  voor 

kng  niet  meer  hier.  En  niettemin  verdient  het  geene  nog  overig  is ,   nog  van 

elk  bewonderd  te  worden.  Men  ziet  daaruit,  dat  de  Perzen  de  bouw-  en  beeld- 

houwkunde reeds  lange  voor  de  Grieken  tot  eenen  hoogen  graad  gebragt  heb- 

ben. Het  meeste  is  zeer  wél  aangelegd.  In  den  zuidwesthoek  liggen  de  ge- 

bouwen wel  als  op  elkander,  en  hier  zijn  inden  hoofdmuur  ook  zo  veele  hoe. 
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ken ,   dat  de  omtrelc  daar  door  wanftaltig  is  geworden.  Doch  men  weet  niet , 
hoe  lang  het  paleis  is  bewoond  geweest  ,   tot  dat  alexander  het  verwoestte. 
Het  zij  dat  het  aanvanglijk  een  paleis  of  een  tempel  geweest  zij ,   zo  kan  het  ver- 

fcheiden  bouwmeesters  gehad  hebben;  want  naar  mate  dat  de  eigenaars,  het 
zij  geestlijken  of  waereldlijken  ,   rijker  werden  ,   en  meer  lieden  in  hunnen 

dienst  namen,  kunnen  zij  ook  nieuwe  gebouwen  opgerigt  hebben.  Op  die  wij- 
ze word  dikwijls  eene  plaats  bebouwd ,   die  volgens  dén  aanleg  van  den  eerflen 

bouwmeester  geheel  had  moeten  blijven. 

De  bruin  fchat  het  getal  van  alle  de  beelden,  die  men  nog  tegenwoordig 
onder  deze  en  de  nabijliggende  oudheden  vind  ,   op  13  honderd.  Ik  heb  de 

moeite  niet  genomen  van  ze  tellen,  ik  geloof  egter  niet,  dat  het  gemelde  getal 

te  groot  opgegéven  is.  Plet  zou  overtollig  zijn,  dezelven  alle  te  tékenen,  aan- 

gemerkt men  zo  weinig  verandering  onder  dezelven  vind.  De  meeste  kléder- 

dragten,  die  men  hier  aantreft,  zal  ineu  onder  mijne  tekeningen  zien,  en  zom- 

mige  verdichte  dieren  en  gezigten,  die  ik  niet  getékend  heb,  vind  men  bij  char- 

din en  de  bruin.  Ik  denk  derhalven  niet ,   dat  de  geleerden  in  dit  opzigt  nog 

meer  tekeningen  van  Perfepolis  nodig  hebben  (*).  Doch  dit  wenfchte  ik  wel, 

_dut  een  Europeer,  in  het  vervolg  daar  komende,  nog  meer  van  de  opfchriften, 

die  daar  gevonden  worden,  affchreef,  en  wel  zo,  dat  men  in  de  tékening,  é- 

ven 

(*)  Wijl  wij  bij  ons  vertrek  in  het  geheel  geen  bevel  hadden  omnaarPerlië  te  gaan,  en  reeds 

in  Egipte  de  noodzaklijkheid  ondervonden,  op  de  reis  naar  Arabië  zo  weinig  als  maar  mogelijk 

was  ,   bij  ons  te  voeren,  zonden  wij  van  Kahira  alle  de  boeken  terug,  welken  wij  meenden, 

eenigzins  te  kunnen  misfen.  Ik  bad  daarom  thans  geen  befchrijving  van  Perfepolis  bij  mij ,   dan 

alleen  die  van  kümpfer  in  zijn  Amoenw  exot. ,   en  heb  dierhalven  de  tékening  der  bovengemelde 

reizigers  niet  kunnen  vergelijken  met  het  oorfpronglijke.  De  mijne  verfchilt  zomtijds  van  bei- 

den. Toekomende  reizigers  zullen  kunnen  beflisfen ,   wie  het  zorgvuldigst  is  geweest.  Doch 

dit  kan  ik  niet  goedkeuren,  dat  de  bruin  de  tékening  van  den  beer  chardin  zo  zeer  berispt. 

Naar  mijn  oordeel,  heeft  bij  zelf  veele  tékeningen  op  de  plaats  alleenlijk  met  potlood  ontwor- 

pen, en  ze  eerst  naderhand  met  inkt  getékend,  waatdoor  denklijk  veele  dingen  onkenbaar  ge- 

worden  zijn.  Hij  zou  dus  béter  gedaan  hebben,  als  hij  zijne  aanmerkingen  over  chardin  en  Kaïtip- 

fer  in  het  geheel  niet  bekend  gemaakt  bad;  want  hij  legt  deze  reizigers  daarin  dikwijls  feilen  te 

iast,  ooi  zijne  eigen  gebrekkige  tékeningen  te  verdédigen. 
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ven  als  in  het  oorfpronghjkc ,   elke  letter  lconde  onderfcheiden.  Dit  is  noch 

door  kümpfër  5   CHARDIN  noch  de  bruin  gefchied ;   en  ik  denk ,   dat  dit  de  ré- 

den zij ,   waarom  nog  geen  geleerde  van  derzelver  verklaring  zijn  werk  gemaakt 

heeft.  Ik  zal  op  plaat  xxxi.  nog  vier  opfchriften  11.  1.  k.  l.  bij  voegen, 

welken  ik  omtrent  in  het  midden  aan  den  hoofdmuur  naar  het  zuiden,  allen 

naast  elkander,  gevonden  heb.  De  Heen,  waarop  dezelven  Haan,  is  26  voet 

lang ,   en  6   voet  hoog,  en  hij  is  er  geheel  mee  bedekt.  Men  kan  daaruit  dus 

de  grootte  der  letters  afuémen. 

Agter  het  gebouw  l.  en  op  eene  tamelijke  hoogte  aan  den  berg  Raclmed  bij 

F.  plaat  xvixr.  is  een  pragtig  Ruk  der  aaloudheid,  en  ook  nog  zeer  wél  ‘be- 

waard. Hier  is  een  groot  Ruk  uit  de  rots  gehouwen ,   om  dezelve  loodregt  te 

maken;  en  deze  pragtige  voorgével  pronkt  met  veele  beelden,  zuilen  en  ande- 

re bouwkundige  fieraadjen.  Opzommigeplaatzen ,   alwaar  de  rots  misfchien  niet 

Verre  genoeg  uitflak,  heeft  men  de  plaats  met  andere  Reenen  gevuld.  Dit  ziet 

men  zeer  duidelijk ,   doordien  eenige  groote  Reenen  met  figuuren ,   die  hier  ge- 

fiaan  hebben,  afgevallen  zijn.  Benéden  zijn  verlcheiden  tiappen,  
zo  lang  als 

het  geheele  werk  ,   doch  veel  hooger  ,   dan  dat  zij  tot  eenen  trap  zouden  hebben 

kunnen  dienen.  Dus  Ronden  hier  veelligt  gebouwen ,   die  in  de  lange  reeks 

Van  jaaren  van  tijd  tot  tijd  weggenomen  zijn ;   of  de  groote  trappen  werden  met 

kleineren  aangevuld ,   als  men  bij  dit  gebouw  iet  te  verrigten  had.  Mijne  oogen 

hadden  door  het  tékenen  der  overblijfzels  van  het  paleis,  en  voornaamlijk  door 

het  affchrijven  der  ménigvuldige  opfchriften,  inzonderheid  der  geenen,  die 

hoog  Raan,  en  niet  duidelijk  gezien  kunnen  worden,  ten  zij  er  de  zon  op 

Rhijnt,  zo  veel  geléden,  dat  ik  de  tékening  van  dezen  voorgével  niet  durfde 

ondernemen.  Deze  moeite  zou  ook  overtollig  zijn  geweest ,   wijl  men  reeds 

afbeeldingen  daarvan  in  verfcheiden  andere  reisbefchrijvingen  vind.  Men  zal 

daaruit  zien,  dat  de  béélden  en  anderen  fieraadjen  alhier  veel  overeenkomst  heb- 

hen  met  die  aan  het  paleis  Derhalven  kan  men  befluiten ,   dat  de  heer,  die  ze 

het  maken ,   van  den  zelfden  godsdienst  is  geweest ,   welken  de  Rigter  van  het 

Paleis  of  den  tempel  beleed.  Maar  of  dit  de  godsdienst  van  zoroaster  of  der 

hédendaagfche  zogenoemde  vuuraanbidders  geweest  zij ,   daar  zou  men  fchier 

twijfelen.  Wanneer  in  de  tempels  der  Paijis,  waarvan  men  er  nog  veelen  in 

h*erfië  enlndiü  vind,  de  priester  vóór  het  heilig  vuur  Raat,  om  zijne  aandagt  te 
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■C  • verrigten,  heeft  hij  eenen  doek  vóór  den  mond,  op  dat  het  vuur  door  zijnen 

adem  niet  verontreinigd  worde.  De  geen,  welke  boven  aan  den  voorgével 

Vóór  het  altaar  ftaat,  op  het  welk  een  vuur  brand,  heeft  zijn  aangezigt  daaren- 

tegen geheel  vrij  De  priester  heeft  nu  iet  in  de  hand,  om  het  vuur  te  kunnen 

oproeren.  Het  beeld,  dat  hier  vóór  het  vuur  ftaat,  heeft  eenen  boog  in  de 

hand,  die  tot  het  gemelde  werk  denklijk  niet  gebruikt  werd  De  vertrekken, 

welken  men  agter  dezen  en  andere  dergelijke  gévels  in  dezen  oord  vind,  en 

die  van  buiten  zo  lang  gefloten  waren ,   tot  dat  zij  door  geweld  geopend  wer- 

den heeft  men  te  allen  tijden ,   en  niet  zonder  groote  waarfchijnlijkheid ,   voor 

begraafplaatzen  gehouden ;   doch  de  hédendaagfche  Parfis  begraven  hunne  doo- 

den  niet,  maar  laten  dezelven  door  de  roofvogels  verflinden,  gelijk  bladz.  47. 

aangemerkt  is.  Maar  deze  werken  der  aaloudheid  kunnen  ouder  zijn  ,   dan 

de  gewoonte  der  Perzen  om  zig ,   naar  het  voorbeeld  der  Magiërs ,   door  wil- 

de dieren  te  laten  verflinden,  en  zelfs  de  Perlifche  koningen  ,   welken  dade- 

lijk aanhangers  der  leer  van  zoroaster  waren ,   kunnen  vrijheid  gehad  heb- 

ben, om  zig  te  laten  begraven.  Gel  ijlt  van  de  verlcheiden  casten  der  Indiaa- 

nen ,   die  een’  en  denzelfden  godsdienst  hebben ,   zommigen  hunne  dooden  ver- 

branden, anderen  dezelvtn  begraven,  en  wederom  anderen  dezelven  in  het 

water  werpen,  kan  het  ook  wezen,  dat  men  met  de  lijken  der  Perfifche  konin- 

gen en  andere  groote  heeren  ook  niet  op  dezelfde  wijze  handelde ,   als  met  de 

lijken  van  de  laage  klasfen.  De  geen,  die  hier  vóór  het  altaar  ftaat,  kan  eenv 

waereldlijk’  vorst  verbeelden,  en  hij  is  te  verre  van  het  vuur,  dan  dat  deze 

hoofdftof  door  zijnen  adem  zou  kunnen  bereikt  worden. 

■Bij  Q.-  plaat  X VIII.  is  een  waterbak ,   bron ,   of  wat  het  anders  mag  geweest 

zijn,  van  12  voet  in  ’t  vierkant,  geheel  uit  de  rots  gehouwen.  Deze  bak, 

gelijk  ik  hem  noemen  zal,  is  nog  16  voet  diep,  het  overige  is  met  aarde  en 

fteenen  gevuld.  De  opening  van  boven  fchijnt  bedekt  geweest  te  zijn;  eh  uit 

zommige  gaten ,   die  men  in  de  rots  ziet ,   zou  men  kunnen  vermoeden ,   dat 

hier  deuren  geweest  zijn,  en  dus  dat  er  een  gebouw  geftaan  hebbe.  Men  vind 

hier  insgelijks  nog  waterleidingen  uit  de  zuivere  rots  gehouwen. 

Verder  zuidwaard  ziet  men  een’  tweeden  gével  van  eene  begraafplaats,  die 

van  den  voorgemelden  maar  weinig  onderfcheiden  is ,   doch  veel  meer  door  den 

tijd  geleden  heeft.  Chardin  heeft  daarvan  ook  eene  tékening  geléverd.  De 

in- 
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ingang  hier  zo  moeilijk  niet  zijnde,  als  bij  den  anderen ,   kroop  ik  door  de  ope- 

ning,  doch  vond,  tot  mijne  verwondering,  niets  anders,  dan  eene langwerpige 

kamer,  en  in  dezelve  water.  Als  men  naar  onze  hédendaagfche  wijze  van  bou- 

wen zal  oordelen,  is  het  niet  waarfchijnlijk ,   dat  men  om  deze  kleine  kamer  zo 

veele  moeite  en  kosten  aangewend  hebbe,  om  de  rots  loodregt  te  maken,  en 

-ze  met  zo  veel  beeldhouwwerk  te  vertieren.  Maar  waarom  bouwden  de  oude 

Egiptenaars  zulke  pragtige  piramieden?  Men  heeft  tot  héden  toe  in  dezelven 

ook  maar  weinige  kamers  gevonden ,   om  dewelken  men  tegenwoordig  voorze- 

ker geen  gebouw  zal  oprigten  ,   dat  flegts  het  honderdfte  gedeelte  der  kosten  en 

moeite  verëischt. 

Een  kwarticruurs  verder  naar  het  zuiden,  en  aan  denzelfden'berg ,   heeft  men 

insgelijks  een  Ruk  van  de  rots,  die  hier  ook  fchuin  afloopt,  loodregt  gemaakt. 

De  fteenen ,   welken  men  hier  weggenomen  heeft ,   zijn  boven  op  den  ge- 

vel gelegd,  om  denzelven  te  verhogen  :   en  op  de  rots  zelve  heeft  men  onmid- 

dellijk de  beelden  uitgehouwen.  Doch  men  is  met  dit  werk  niet  ver  gekomen. 

Alleenlijk  het  beeld,  dat  boven  iu  de  vrije  lugt  febijnt  te  zwéven,  
een  rond 

lichaam ,   üac  denklijk  de  zon  zal  verbeelden,  en  de  perfoon  in  de  lange  kléding 

met  eenen  boog  in  de  hand,  welke  vóór  een  altaar  Raat,  zijn  geheel,  en  eenige 

beelden  aan  de  zijden  zijn  ten  halve  voltooid.  Dus  is  dit  Ruk,  mogelijk  wijl  de 

bouwheer  flierf,  of  wijl  in  dien  tijd  een  andere  godsdienst  in  Perfië  ingevoerd 

werd,  of  uit  andere  réden,  blijven  liggen.  Ondertusfchen  zijn  reeds  veele 

groote  fteenen  van  de  rots  afgebroken ,   die  men  nog  niet  weggenomen  heeft. 

In  de  vlakte,  en  niet  verre  van  den  zuidwesthoek  des  galeis  zijn  nog  eenige 

overblijfzcls  van  een  gebouw.  Onder  dezelven  is  cene  overëindftaande  zuil, 

die  op  het  gezigt ,   plaat  XIX. ,   aangewezen  is.  Deze  is  dus  de  twintigfle  zuil , 

Welke  van  de  overblijfzels,  die  bier  gevonden  worden,  nog  overëindftaat.  Ver- 
der noordwaard,  insgelijks  in  het  vrije  veld,  Raan  nog  een  paar  deurflijlen,  van 

denzelfdcn  arbeid,  als  de  voorgemelden.  Aan  den  voet  des  bergs  ziet  men  ook 

verfcheiden  Reenen ,   die  van  de  rots  afgefcheiden  zijn ,   om  tot  het  bouwen  ge- 

bruikt te  worden ;   als  méde  waterleidingen  in  de  rotzeil  uitgehouwen. 

Omtrent  half  weg  tusfehen  dit  paleis  en  de  overblijfzels  van  Ijïakr ,   is  eene 

geheele  kamer  uit  de  rots  gehouwen ,   doch  die  geen  gewelf ,   noch  eenen  wand 

van  voren  fchijnt  gehad  te  hebben.  De  overige  drie  wanden  zijn  bedekt  met 
II.  deel.  T   beel- 
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beelden  van  bovennatmirlijke  grootte:  deze!  Ven  zijn  oök  verheven,  evenals 

alle  de  beelden  en  figuurèn  te  Tfchil  mindr,  doch  in  een’  geheel  anderen  fraaak. 
De  beelden  op  den  wand  naar  het  noorden,  zijn. op  plaat  XXXII. -bij  a.  afge- 
beeld.  Plet  hoofd  van  den  voornaamRen  perfoon ,   welken  mijn  dorpfohout 
radsjab  noemde ,   als  méde  de  kop  van  het  paerd  zijn  moetwillig  gefchonden. 
De  perfoon ,   die  agter  het  paerd. -Raat ,   is  voet  hoog;  vvtiaruit  men  qp  de 
grootte  der  ; andere,  beelden  kan  befluiten.  Aan  dezen  wand  Haan  de  Vier 

régels  F.  plaat  XXVII.  vóór  het  paerd,  maar  g.  en  h.  op  het  paerd:  de  laat- 
Ren  zijn  dus  .niet  van  de  hand  des  meesters,  die  de  beelden  uitgehouwen 

heeft,  maar  laater  gemaakt  (*).  De  onderRe  6   régels  Grieksch  fchrift  zijn  de 
nieuwflen,  doch  het  meest  befchadigd.  De  beelden  aan  den  wand  n   ar  het 

oosten  zijn  bij  b.  op  plaat  XXXII.  afgebeeld.  Dezen  hebben  veel  meer.  door 

den  tijd  geleden  dan  de  voorgaanden.  Hier  fchijnen  de  beide  .hoof  iperfoonen 

eenen  tweeflrijd  om  eenen  ring  te  houden,  Van  welken  een 'breed  lint  afhangt, 
en  beiden  hebben  ook  linten  .op  den  rug  afhangen.  Tusfohon  ben  foian  twee 

kinderen..  Onder  deze  beelden  vind  meu  ci  drie ,   die  geen 'baard  hebben,  wel- 
ken denklijk  vrouwsperfoonen  zullen  verbeelden.  Aan  den  wand  naar  het  zui- 

den ziet  men  twee  perfoonen  te  paerd,  welken  insgelijks  om  eenen  ring  flrij- 

den.  Ik  heb  ze  niet  getékend ,   om  dat  zij  zeer  veel  door  den  tijd  geleden  had- 

den. Ik  meen  oók,  dat  zij  niet  veel  veffchilleii  van  de  beelden,  bij  c. op  plaat 

XXXIII.  afgebecld.  •   -   .   , 

Omtrent  il  duitfche  mijl  van  Tfchil  mindr  ,   of  het  paleis  van  Perfepoiis, 
.namelijk  \   mijl  ten  noorden,  en  dan  éven  zo  verre  ten  oosten,  vind  men 

thans  nog  eenige  overbtijfzels,  welken  door  dc. Perzen  de  overblijfsels,  van 

TJiakr ,   dat  is  ,   van  de  Rad  Perfepoiis  genoemd  worden.  Waarfcbijnlijk  zijn  dit 

de  overblijfzels  van  het  paleis,  dat  de  koningin  homai  in  deze  Rad  liet  bouwen; 

want  de  arbeid  aan  dezelven  is  in  denzelfden  imaak,  als  die,  welken  men  ziet 

:   i.t: ' ,   X   aan 

(*)  Het  opfchrift  F.  is  het  best  ultgëhóuwen ,   doch  op  verre  na  zo  diep  n'et,  als'  die  te  Tfchil 

mindr.  De  fchri.iftrekken  bij  F.  en  G.  zün  verfchillènde.  Doch  zommige  letters 'fc!  ïjnen  in  be  - 

-den  dezelfden' té  wlézen.  De  taalkundigen  kunnen  dus  misfehien  de  eene  gebruiken ,   o;n  de'an- 
dere  daaruit  te  verklaren. 
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aan  de  overblijfzels  te  Tfchil  mn&r:  zij  liggen  ook  na
bij  de  graven  van  nakschi 

Rustsm,  twee  kentekens  van  dit  paleis,  die  doo
r  de  fchrijvers  der  algemee* 

ne  hiftorie  uit  Oosterfche  fchrijvers  IV.  D.  §.  516.,
  aangehaald  worden. 

Twee  zuilen  Haan  daarvan  nog  overeind.  Het  ka
piteel  der  eene  heeft  veel 

overeenkomst  met  dat  bij  a.  plaat  XXV.,  en  op  de
  andere  fchijnt  de  dubbele 

voorhelft  van  een  dier  te  liggen.  Bij  en  om  deze  ove
rëindRaande  zuilen  liggen 

nog  veele  Rukken  van  anderen,  die  omgevallen  zij
n,  en  zommige  voetflukken 

ftaan  nog  op  derzelver  plaats.  In  den  muur 
 van  een  gebouw  bij  deze  zuilen 

vond  ik  een’  Reen  van  9   voet  lang  en  breed ,   en  4   voet  dik.  Alles  is  van  het 

harde  zwartagtig  marmer  gebouwd,  waaruit  de  o
verblijfzels  te  Tfchil  minur  be- 

flaan.  Aan  den  voet  van  den  berg  ziet  men  hier  ook  nog  gr
ondflagen  van  ge- 

bouwen ,   en  op  cene  plaats  zeer  groote  Reenen  op  elkander ,   die  mogelijk  eene 

poort  hebben  zullen  verbeelden. 

De  overblijfzels  van  het  paleis  van  iiomat  liggen  in  eene  finalle  envr
ugtbaare 

vlakte ,   tusfchen  hooge  bergen  en  aan  de  zuidzijde  van  eene
n  kleinen  vloed , 

dien  de  Perzen  Polwar  noemen ,   en  die  in  den  Araxes  valt.  De  vloed  bereikt 

>   mijl  van  hier  de  groote  vlakte ,   aan  de  welke  Tfchil  minar  ligt.  Tusfchen  beide 

de  paleizen ,   en  voornaamlijk  in  de  Rreek,  daar  de
  Polw&r  de  groote  vlakte  be- 

reikt, moet  men  zonder  twijfel  de  ligging  van  IJld
kr,  ofPerfepohs,  zoeken. 

Hier  word  de  vloed  door  eene  menigte  van  kanaalen  op  de  oml
iggende  vrugt- 

baare  velden  geleid.  IJldkr  werd  niet  op  eens  verwoest ,   gelijk  het  paleis  van 

Perfepolis ,   maar  was  onder  de  regering  der  khaïïfen  nog  de  verblijfplaats  hunner 

Radhouders.  Bij  zulke  omRandigheden  derhalvcn ,   daar  namelijk  Perfepolis  of 

Iflakr  in  de  nabijheid  van  bergen,  en  in  eene  vrugtbaare  vlakte
  gelegen  heeft, 

die  in  de  lange  reeks  van  jaaren  aangehoogd  is,  daar  ver
ders  de  inwoners  dezer 

Rad  den  goeden  fmaak  in  de  bouwkunde  Reeds  meer  en  meer  verloien  ,   en  dus 

de  pragtigc  paleizen  hunner  voorvaderen  afgebroken  hebben ,   om  flegter  huizen 

daarvan  te  bouwen,  heeft  men  geen  réden  zig  te  ver
wonderen,  wanneer  men 

van  de  pragtige  gebouwen  dezer  Rad  niets  mee
r  vind ,   dan  hier  en  daar  deurflij- 

len  of  andere  Reenen,  die  te  groot  waren,  om  
door  de  nieuwe  inwoners  ver- 

voerd te  kunnen  worden. 

Aan  de  noordzijde  van  den  vloed  Pohvdr,  (ongetwijfeld
  digt  bij  Perfepolis  of 

IJldkr)  en  in  eene  regte  lijn  omtrent  eene  duitiehe  
mijl  ten  nooidcn  van 

T   2   Tfchil 
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Tfchil  mindr ,   ziet  men  de  zogenoemde  graven  der  koningen.  De  rots  is  hier 
uit  de  natuur  bijna  loodregt.  Men  heeft  dezelve  dus  met  minder  moeite  tot  den 
voorgével  der  begraafplaats  regtftandig  kunnen  maken,  dan  die  agter  Tfchil  mi- 
nar,  alwaar  de  berg  meer  fchuinte  heeft.  Ondertusfchen  is  geen  derzelven  zo 
fraai,  als  die  bij  het  gemelde  paleis,  fchoon  zij  van  buiten  elkander  fchier  allen 
zeer  gelijk  zijn.  De  ingangen  tot  alle  deze  graven  zijn  zo  hoog  boven  den 
grond,  dat  men  dezelven  niet  zonder  levensgevaar  kan  beklimmen,  indien  men 
geen  lange  ladder  médebrengt.  Het  ontbrak  mij  thans  zo  wel  aan  tijd,  als  aan 
gelegenheid,  om  zulke  toebereidzels  te  maken.  Ik  kreeg  nogthans  het  jaar 
daarna  berigt,  dat  de  heer  herkules  eene  tweede  reis  naar  Perfepolis  gedaan 
had ;   en  wijl  hij  mij  tevens  meld,  wat  hij  in  één  dezer  graven  gevonden  heeft, 
zal  ik  hetzelve  hier  inlafchen.  Hij  vond  de  kamer,  in  dewelke  hij  opklom,  40 
voet  lang  en  20  voet  breed.  In  den  agterRcn  wand  waren  drie  nisfen,  of  ge- 

wei-. en ,   en  in  elk  derzelven  Rond  eens  kist  van  4   voet  hoog,  ip  voet  lang,  en 
8   voet  breed.  Ieder  dezer  kisten  was  met  éénen  platten  Reen  bedekt.  Wijl 
deze  kamers  voor  begraafplaatzen  gehouden  worden ,   en  de  heer  herkules  ver- 

moedde, dat  in  dezelvcn  doodkisten  met  mumiën  konden  zijn ,   had  hij  zig  van 
eenen  hamer  en  een  breekijzer  voorzien;  doch  hij  vond  deze  voorzorg  overtol- 

lig. Anderen  hadden  reeds  in  elk  dckzel  zulk  een  groot  gat  gebroken,  dat  men 

er  eenen  arm  kan  doorftéken,  en  er  een  licht  in  plaatzen.  Dit  deed  hij,  doch 
vond  in-  allen  niets  anders  dan  ft  of. 

Men  zal  derhalven  vastlijk  kunnen  bef!  ui  ten,  dat  in  deze  kisten  nooit  lijken 
geweest  zijn.  Want  de  gaten  in  de  dekzelszijn,  volgens  de  befchrijving  van  den 
heer  herkules,  te  klein,  dan  dat  men  geheele  lichaamen  daardoor  zou  hebben 
kunnen  halen ,   en  daarbij  hebben  deze  kisten  de  geëvenrédigde  breedte  niet  van 
haarc  lengte,  gelijk  de  Reenen  doodkisten ,   welken  men  nog  dikwijls  in  Egiptc,  in 
het  heilige  land,  in  Natoliën  en  Griekenland  vind.  Doch  denklijk  is  derzelver 
eerRe  beRemming  ook  niet  geweest,  om  hier  ledig  te  flaan.  Er  moet  dus 
waarfchijnlijk  in  dezelve  iet  zijn  bewaard  geweest,  dat  der  moeite  waard  was, 
om  van  hier  wcggehaald  te  worden,  en  hetzelve  moet  uit  geen  zeer  groote  Ruk- 

ken beRaan  hebben.  Ondertusfchen  is  het  waarfchijnlijk ,   dat  deze  in  de  rots 
uitgehouwen  kamers  voornaamlijk  tot  begraafplaatzen  beRemd,  en  dadelijk  de 
rustplaatzen  geweest  zijn  van  zulke  koningen,  wier  gedagtenis  daardoor  éven- 

eens- 
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eens  bewaard  moest  worden ,   als  de  gedagtenis  der  Egiptifche  koningen ,   die  tot 

kunne  begraafplaatzen  groote  piramieden  iieten  oprigten.  En,  dat  men  thans 

in  dezelven  geen  merktekens  van  lijken  meer  vind,  daaruit  zal  men  ook  niet  kun- 

nen befiuiten ,   dat  er  nooit  lijken  in  geweest  zijn.  Mogelijk  zijn  deze  kamers 

reeds  voor  veele  eeuwen  geopend ;   en  wijl  zij  zédert  fteeds  door  de  landlieden 

uit  deze  Breek  hebben  kunnen  bezogt  worden,  hebben  dezen  misfchien  alles 

weggevoerd ,   dat  door  den  tijd  niet  geheel  vergaan  was. 

Bij  deze  pragtige  begraafplaatzen  vind  men  ook  veele  ongemeen  groote 

beelden  in  bijzondere  vakken  op  de  rots  uitgehouwen,  welken  de  heldendaadcn 

van  den  ouden  Perlifchen  held  rust&.vt  verbeelden.  Men  noemt  ze  daarom 

Nalfchi  (dat  is  de  afbeelding  van)  rustêm  (*).  Om  naar  het  werk  te  oorde- 

len ,   fchijnen  eenigen  derzelven  wel  denzelfden  ouderdom  te  hebben  als  de  af- 

beelding van  radsjab,  bl.  146.  Doch  de  voorzijden  der  begraafplaatzen  zijn 

veel  ouder;  want  de  heelden  op  dezelven  zijn  in  denzelfden  finaak  gekleed,  ge- 

tékend en  uitgehouwen,  als  die  te  Tfchil  mindr ,   óf  het  paleis  van  jamschïd. 

Twee  afbeeldzels  van  rostIm  zijn  op  plaat  XXXIII.  afgebeeld.  Bij  c.  fchijnt 

een  tweefixijd  tusfehen  dezelfde  twee  heiden  om  eenen  ring  te  zijn,  welken 

men  bij  b.  op  plaat  XXXII.  te  voet  ziet;  De  boeren  uit  Tfchul,  een  dorp  hier 

in  de  nabijheid,  noemden  dien  met  den  Baf  in  de  linke  hand,  RUSTaM  sai,  en 

zijnen  tögenpartij  rustum  KOLAoas.  Beiden  hebben  zulke  lange  broeken,  dat 

zij  tot  op  de  voeten  afhangen.  De  oude  Perzen  fchijnen  geen  ftiigbeugels  ge- 
had te  hebben ,   en  ook  geen  ordenlijken  zadel.  Waarom  aan  alle  deze  paer- 

den  groote  kogels  aan  kétens  afhangen,  zal  niet  ligt  te  raden  zijn.  Zij  moe- 

ten de  paerden  in  het  lopen  zeer  hinderlijk  geweest  zijn.  Het  lédertuig  op  de- 

zelven is  zeer  aartig.  De  toom  heeft  dit  bijzondere,  dat  aan  denzelven  ook  een 

riem  is ,   die  over  den  mond  van  het  paerd  gaat.  Op  den  grond  liggen  twee 
perfoonen,  waarvan  egter  het  bovenfte  gedeelte  alleen  zigtbaar  is  ,   wijl  het  ove- 

rige 

(*)  Herodotus  merkt  aan  in  ’t  III.  boek,  J-  85-  dat  partus  kort  na  dat  hij  den  troon  beklom 
pen  fteenen  beeld  te  paerd  liet  oprigten,  en  daarbij  een  opfebrift  Rellen.  Dus  zullen  misfchien 
énigen  der  groote  beelden ,   die  men  in  Perllë  hier  en  daar  in  rotzen  uitgehouwen  vind ,   en  die.. 
“1Cn  nu  allen  rustam  noemt,  koningen  verbeelden. 

t   a 
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rige  zig  allengs  in  de  rots  verliest.  In  de  afbeelding  d.  fcbjjnt  deperfoon ,   wel- 
ke vóór  het  paerd  Raat,  éven  zulke  lange  en  enge  mouwen  te  hebben,  als  de 

Indiaanen.  Dezen  trekken  dezelven  bij  het  gebed  verre  over  de  handen  heen , 
in  plaats  dat  zij  ze  anders  te  rug  fchuiven ,   en  dus  op  de  armen  veele  vouwen 
hebben.  Wat  voor  het  overige  het  geheele  zal  verbeelden,  laat  ik  anderen  ter 
beflisfing  over.  Men  vind  aan  deze  rots  nog  meer  afbeeldingen  van  RusTaw  en 
andere  perfoonen,  die  ik  niet  getékend  heb ,   deels  wijl  de  arbeid  flegt  is,  of  wijl 
de  beelden  zeei  befcnadigd  zijn ,   deels  ook  wijl  ik  mij  nu  haastte  om  weer  naar 
Schirds  te  keren,  daar  mijn  bediende  ziek  geworden  en  veflorven  was 

Agter  het  paerd  d.  plaat  XXXIII.  is  een  groot  opfchrift,  waarvan  hetgroot- 
ftc  gedeeite  door  den  tijd  zeer  befchadigd  is.  Ik  heb  eenen  hoek  daarvan,  om- 
trent  J   der  breedte  en  de  helft  der  hoogte,  dus  in  het  geheel  omtrent  j   van  al. 
les ,   op  plaat  XXXIV.  afgefchréven.  Dit  zijn  zéker  allen  afgebroken  régels , 
en  men  zal  derzelver  inhoud  niet  volkomen  kunnen  léren;  nogthans  kan  dit 
weinige  den  geleeraen  het  alphabet  léren  kennen ,   dat  men  in  dien  tijd  in  Perlië 
gebruikte,  toen  deze  beelden  uitgehouwen  werden;  en  wie  weet,  of  men  niet 
nog  het  eene  of  andere  daaruit  zal  kunnen  léren.  De  overige  opfchriften ,   wel- 

ken nog  te-Nakfchi  Ruft  dm  gevonden  worden,  zijn  allen  zeer  flegt ;   egter  heb 
ik  er  ook  nog  eenigen  van  bij  r.  op  plaat  XXVII.  afgefchréven. 

x\ls  men  nu  alie  de  opfchriften  befchonwt ,   die  ik  in  de  ftreek  van  Perfepo- 
lis,  gedeeltelijk  te  Tfchil  mindr ,   en  gedeeltelijk  te  Nakfchi  Rustfon  afgefchréven 
heb,  zal  men  denklijk  geen  plaats  in  de  waereld  aantreffen,  daar  men  zo 
veele  verfchülende  fchrijftrekken  bij  elkander  vind.  Die  op  plaat  XXIV.  en 
XXX:.  zijn  ongetwijfeld  de  oudflen,  ja  zo  oud  als  het  paleis  van  jamschïd 
(Tfchil  minar )   zclr ;   want  zij  flaan  overal  op  bekwaame  plaatzen,  en  dikwijls 
tusfeben  beelden ,   alwaar  men  voor  dezelven  plaats  gelaten  heeft.  De  geleerden 
hebben  ze,  naar  de  affchriften  mijner  voorgangers,  reeds  voor  beeldfehrijten 
veiklaaid.  Doch  zij  beflaan,  gelijk  in  het  voorgaande  reeds  is  aangemerkt,  uit 
drie  geheel  verfchillende  alphabetten:  namelijk  a,  b,  g,  h,  i.  uit  zeer  een- 

voudige letters,  die  ik  allen  op  plaat  XXIII.  verzameld  heb;  maar  de  oplchrif- 
ten  c,  e,  k,  en  d,  f,  l,  hebben  meer  te  zamengeftelde  letters.  Hierop  vol- 

gen ,   naar  rang  der  oudheid ,   de  fchrijftrekken  op  plaat  XXXIV. ;   dan  de  vier 

.   régels 
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régels  F.  en  drie  régels  der  fchriften  1.  plaat  XXVII  (*).  Verders  dc  vier  ré- 

gels van  het  gefchrift  1.  plaat  XXVTII.  Alle  de  hier  gemelde  fchrijftékens  zijn 

in  het  geheel  nog  niet  bekend,  dat  ik  weet,  en  het  is  opmer  lelijk',  dat  men  on- 
der dezelven  niet  eens  de  letters  uit  de  alphabetten  i>,  e.  van  plaat  II. aantreft, 

die  ik  van  de  afftafnmfelingen  der  oude  Perzen,  welken  zig  in  In  die  neergezet 

hebben,  bekomen  heb.  Men  houd  dc  laatftem  reeds  voor  oud.  Maar  die  te 

Pcrfepolis  zijn  nog  veel  ouder,  en  de  Perzen  moeten  derhalven  zeer  dikwijls 

hunne  fchrijfletters  veranderd  hebben.  De  Grieken  hebben  hunne  naamen  hier 

ook  willen  vereeuwigen;  doch  het  is  met  weinig  kunst  en  fmaakgefchied;  want 

hunne  gefchriften  liaan  op  dé  paerden ,   en  zijn  zo  liegt  ingehouwen ,   dat  zij 

fchier  het  meest  door  den  tijdgeléden  hebben.  Dan  volgeü  de  Kufifehe,  Ara- 

bifche  en  Perfifcke  fchriften.  Men  vind  bij  Nakfchi  Rujlam  zelfs  Iïebreemvsch 

(plaat  XXVII.  r.  den  laatltcn  régel)  en  ik  meen  ook  iet  in  deze  taal  bij  de  over- 

blijfzels  te  Tfchil  1 ninkr  gevonden  tc  hebben.  Doch  dit,  en  de  naamen  van  eenige 

Europeërs,  welken  hier  gefchréven  zijn,  kunnen  niet  onder  de  opfchriften  ge- 

rékend worden.  Ik  vond  te  Tfchil  mtnkr  nog  den  naaai  van  de  bruin  met  rood- 

krijt  gefchréven. 

Vóór  den  berg  met  de  graven  der  koningen  ,   en  de  afbeeldingen  der  heldcn- 

■daadeia  van  rustilm.  Haat  nog  een  klein  gebouw  van  witte  lleenen.  (Niet van 

het  fraaije  zwarte  marmer,  dat  men  tot  het  bouwen  der  paleizen  gebruikt  heeft.) 

Dit  is  geheel  van  twee  groote  lleenen  bedekt ,   waaraan  het  denklij  k   zijne  bewa- 

ring te  danken  heeft,  wijl  men  de  ondarlle  lleenen  niet  heeft  kunnen  wegné- 
öien,  zonder  gevaar  van  door  de  bovenhen  verpletterd  te  worden.  De  deur 

van  hetzelve  is  tamelijk  hoog  van  den  grond ;   niettemin  kan  men  er  gemaklijk 

ki  klimmen,  doordien  het  gebouw  hier  iet  bcfchadigd  is.  Doch  men  vind  flegts 

eene  kleine  kamer  van  omtrent  10  voet  in  het  vierkant ,   en  bij  den  ingang  ma- 
ten in  de  Iteenen ,   waarichijnlijfc  voor  de  herren  der  deur.  Dit  gebouw  heeft 

geen  venfter;  en  dus  kan  er  geen  licht  inkomen  dan  door  de  deur,  welke  naar 

den  kant  der  rotze  is,  die  er  digt  vóór  ligt.  Het  onderlle  gedeelte  van  het  ge- 
bouw 

'   - —     — ‘       — —       — . 

{*j  Zouden  dit  niet  de  oude  dsjirijche  letters  zijn,  waarvan  themistoki.es  gewaagt  in  zijnen 

2b  brief,__  daar  hij  zijnen  vriend  om  de  4   groote  béters  vraagt,  op  welken  oude  Asfirijihe ,   en  niet 

*   lantert  fchrijftékens  Jlondm  ,   welken  darius,  de  vader  van  XERxes,  bij  tic  Perzen  ingevoerd  heeft? 
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bouw  heeft  waarfchijnlijk  geen  vertrek  bevat ,   maar  fchijnt  van  eerften  af  aangevuld 
te  zijn  geweest.  Derhalven  zal  het  denklijk  nooit  tot  eene  woning  der  lévenden , 
maar  tot  eene  begraafplaats,  of  tot  eene  kapél  beftemd  geweest  zijn,  waarin  misfchien 

de  dooden,  die  in  de  graven  moesten  gebragt  worden,  eerst  bijgezet  werden. 

Men  weet  reeds  uit  andere  reisbclchrij vingen,  dat  hier  boven  op  den  berg 
nog  eene  kleine  zuil  ftaat.  Ik  heb  ze  maar  van  verre  gezien.  Herodotus 

fchrijft  in  zijn  eerfte  boek  §.  122,  dat  de  Perzen  de  gewoonte  gehad  hadden , 

op  de  hoogfte  bergen  te  klimmen,  en  aan  de  zon,  de  maan,  de  aarde,  het 

vuur,  het  water  en  den  wind  te  offeren.  Mogelijk  beklommen  de  Perfepolitaa- 
nen  met  dit  oogmerk  deze  rotzen ,   van  dewelken  men  een  uitzigt  naar  de  bené- 

den liggende  vlakte  heeft. 

Niet  verre  van  hier,  aan  den  weg  naar  het  dorp  Tfchül ,   zijn  twee  kleine 
gebouwen  uit  de  rots  gehouwen ,   die  nauwlijks  opmerking  verdienen.  Mis- 

fchien ,   dat  het  begraafplaatzen  zijn  van  mohammedaanfche  heiligen. 

Drie  of  vier  duitfche  mijlen  naar  het  wescen  liggen  nog  3   oude  kasteden , 

die  men  Kalld  Istakr ,   Kalld  Schikasté  en   noemt.  Het  eene,  zegt 
men,  ligt  benéden,  het  tweede  aan  het  midden  en  het  derde  boven  op  eenen 
hoogen  en  Reilen  berg.  Dewijl  ik  niet  naar  deze  ftreek  ben  gekomen,  kan  ik 

ook  niet  met  zékerheid  zeggen ,   of  dezelven  door  de  oude  Perzen ,   of  eerst 
door  de  Mohammedaanen  gebouwd  zijn.  Naar  gedagte  zijn  zij  van  de  eerften , 
en  verdienen  ook  door  een’  Europeer  bezigcigd  te  worden. 

De  poolshoogte  der  Réden  Perfepolis  en  Metnphis  verfchilde  maar  zeer  weinig. 
Doch  de  voormalige  hoofdftad  van  Perfïë  lag  veel  hooger  boven  het  opper- 

vlak der  zee ,   dan  die  van  Egipte ,   en  daarom  is  ook  het  onderfcheid  van  het 

weeder  in  beide  landen  zeer  groot.  Terwijl  ik  mij  in  de  ftreek  van  Perfepolis 

ophield,  hadden  wij  den  27^  maart,  iften  en  5den  april  zwaaren  régen  met 
donder.  Tot  den  2^en  april  hadden  wij  nog  fterke  vorst  bij  nagt,  het  ijs  duur- 

de egter  niet  langer,  dan  tot  8   of  9   uuren,  wanneer  alles  door  de  zon  weer 

ontdooid  was.  Op  den  top  der  bergen,  aan  de  westzijde  der  vlakte  liggende, 
zag  men  tot  dien  tijd  ook  nog  fiieeuw.  Daarcntégen  régende  het  in  de  ftreek 

van  Memphis  maar  zeer  zelden,  en  ijs  was  daar  in  het  geheel  niet  bekend  (*). 

(*)  Eerste  deel,  bl.  470 

479- 
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Tot  befluit  moet  ik  nog  het  eene  en  andere  van  de  hédendaagfche  inwon
ers 

dezer  landftreek,  en  van  mijn  verblijf  onder  dezelven  melden.  Merdast ,   een 

flegt  dorp,  bijna  een  uur  ten  zuiden  van  Tfchil  mindr,  was,  als  ware  het, 

miin  hoofdverblijf.  Het  huis ,   welk  hier  eene  karvanfera  zal  verbeelden ,   en 

waarin  ik  woonde ,   was  niet  grooter  dan  een  ander  boerenhuis ,   en  hier  werd 

ook  anderen  reizigers  hunne  woning  aangewezen.  Dit  waren  voor  hetgroot- 

fte  gedeelte  handwerkslieden,  die  met  hun  flegt  gereedfcbap  van  dorp  tot 

dorp  trokken ,   om  werk  te  zoeken.  De  boeren ,   zo  wel  uit  Merdast  als  uit 

andere  omliggende  dorpen,  kwamen  mij  vlijtig  bezoeken.  Op  de  feestdagen 

kwam  zomtijds  een  ganfche  trop  vrouwen  en  meisjes ,   die  insgelijks  begerig  wa- 

ren ,   eenen  Europeer  te  zien.  Alle  deze  goede  lieden  toonden  zig  zeer  be- 

fcheiden  ,   en  ik  woonde  onder  hen  zo  gerust  en  zéker,  als  in  eenig  dorp  van 

Europa.  Ik  was  fchier  dagelijks  van  ’s  morgens  te  8   tot  des  avonds  te  5   uuren 

bij  de  overblijfzels  te  Tfchil  mindr.  Den  I9den  maart  tékende  ik  te  huis.  De 

boeren  befloten  daaruit,  dat  ik  het  feest  Naurüs  vierde;  en  de  kalantdr,  of 

dorpfchout ,   vernam  deswégens,  wanneer  wij  Naurüs ,   dat  is  equinovtium  zouden 

hebben  ?   want  dit  vieren  zij  nog  héden  ten  dage ,   gelijk  reeds  in  de  oudfte  tij- 

den. Ik  vcrzékerde  hem,  dat  wij  den  volgenden  dag  dag 
-en  nagt- évening 

zouden  hebben.  Hierop  werd  aanftonds  befloten,  dat  
men  in  dit  doip  den 

aoften  maart  Naurds  wilde  houden,  zonder  zig  er  aan  te  ftoren ,   wanneer  men 

dit  feest  in  de  naburige  dorpen  zou  vieren.  Hét  fchijnt  derhalven,  dat  de 

Perzen,  ten  aanzien  hunner  feestdagen,  éven  zo  onzéker  zijn ,   als  de  Egipte- 

naars  en  Arabers  (*').  Den  2o^n  waren  de  boeren  béter  gekleed  dan  naar  ge- 

Woonte,  en  werkten  op  dezen  dag  niet.  En  dit  was  alles,  waar  aan 
 men  zag, 

dat  héden  een  feestdag  was.  W   ijl  de  ruinaddn  nóg  niet  ten  einde  was,  
niogccu 

zij  den  ganfehen  dag  niet  éten  noch  drinken.  Zij  vergoedden  dit  verlies  wel 

des  nagts,  doch  ook  in  alle  ftilte.  Den  22^  zag  men  de  nieuwe  maan,  en 

daarop  werd  den  volgenden  dag  het  feest  beiram ,   hoewel  ook  in  ftilte,  ge- 

Vierd-  Tschil 

(*)  Befclirijving  van  Arabie,  bl.  in,  112. 

II.  deel. V 
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Tschil  MiNaR  ligt  reeds  in  eene  woestenije.  Terwijl  ik  mij  daar  ophield, 
kwamen  van  tijd  tot  tijd  8   of  io  omzwervende  huisgezinnen  Turkomannen  en 
Kurden ,   die  met  hunne  kleine  veekudden  de  omliggende  voortreflijke ,   doch  ten 

deele  onbebouwd  liggende ,   velden  bezogten.  Een’  mensch  in  Europefche  kléding 
bij  de  puinhoopen  ziende,  kwamen  zij  dikwijls  bij  mij,  en  verwonderden  zig,  dat 
iemand  de  nieuwsgierigheid  kon  hebben  om  zo  verre  te  reizen ,   en  hier  geheele 
dagen  te  tékenen  en  te  fchrijven.  Doch  niemand  fprak  een  onbeleefd  woord 
tégen  mij,  fchoonik  gemeenlijk  geen  mensch  bij  mij  had,  dan  alleenlijk  mijn  be- 

diende. Deze  had  nog  het  voordeel  van  hun  bezoek,  dat  hij  melk  in  overvloed 
van  hun  kon  krijgen,  en  dus  niet  nodig  had,  dagelijks  éten  van  Merdast  méde- 
tenémen.  Gedurende  de  drie  dagen  des  beirams  kwamen  veele  boeren ,   als  méde 
vrouwen  en  meisjes  uit  de  naburige  dorpen ,   zommigen  op  ézels,  anderen  te  voet ; 
misfehien  enkel  om  eene  wandeling  te  doen  naar  de  puinhoopen,  mogelijk  om 
den  vreemdling  te  zien ,   die  hier  in  hunne  nabuurfchap  gekomen  was.  De  min- 

den? zo  wel  van  dezen  als  van  de  vrouwen  der  Turkomannen  en  Kurden, had- 
den haai  e   aangezigten  bedekt.  De  Perzen  zeer  bijgelovig  zijnde,  vind  men  er 

zelden  eenen  ,   die  niet  een  gefchréven  briefje  in  léder  gewonden ,   of  amuletten 
van  eene  andere  foort  draagt.  Eén  van  deze  boerenmeisjes  had  een  Ruk  zilver 
met  Hebreeuwsch  febrift  op  de  borst  hangen,  en  geloofde  vastlijk,  dat  het 
haar  nooit  aan  vrienden  kon  ontbréken ,   zo  lang  zij  dit  Ruk  zou  bezitten.  Ik 
vernam  bij  deze  en  verfcheiden  andere  gelëgenheden ,   dat  het  den  Mohamme- 
daanen  weinig  kan  fchélen ,   van  wat  godsdienst  de  geene  is ,   die  de  amuletten 
voor  hun  fchrijft.  Het  is  genoeg ,   wanneer  hij  flegts  voor  een  vroom  of  geleerd 
man  gehouden  word.  Men  heeft  ook  ménigmaal  dergelijke  briefjes  voor  krank- 

heden en  andere  ongelukkige  toevallen  van  mij  begeerd. 

Het  aangenaamfle  bezoek,  dat  ik  hier  van  de  inwoners  had,  was  van  eenen 

Arabier  uit  Siriën ,   waarfchijnlijk  eenen  Metaueli.  Hij  noemde  zig  egter  een’ 
Arabier  van  Bahhrein ,   en  dit  gaf  hem  geen  gering  aanzien,  nademaal  de  Schijten 

hunne  grootRe  geleerden  van  dit  eiland  plegen  te  bekomen.  Deze  was  de  ee- 

nigfle,  met  wien  ik  zonder  tolk  kon  fpréken.  Hij  was  reeds  over  de  30  jaaren 

in  Perfië  geweest,  en  had  van  een  dorp  in  deze  flreek.  Kamara  genoemd,  zo 

veele  inkomRen,  dat  hij  zeer  gevoeglijk  kon  léven.  Als  een  Arabier  fcheen 

bij 
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hij  nog  trots  op  zijne  geboorte  te  zijn.  Hij  kleedde  zig  meestendeels  als  een 

Arabier,  en  liet  zig  ook  fchech  noemen:  mijn  dorpfchout daarentégen ,   die ook 

kon  lézen  en  fchrijven ,   werd  flegts  molk  genoemd.  Wijl  mijn  fchech  een  ge- 

leerde wilde  zijn,  en  mij  verzékerde,  dat  hij  zeer  dikwijls  naar  Tfchilminhr  plagt 

te  rijden,  en  de  pragtige  overblijfzels  te  bewonderen,  hoopte  ik,  dat  hij  mij 

berigt  zou  kunnen  géven ,   wat  de  Arabifche  en  Perfifchc  fchrijvers  daarvan  zeg- 

gen. Maar  hij  kende  geen  boek,  waarin  van  deze  overblijfzels  gewag  gemaakt 

word,  dan  dat  onder  den  titel:  oysfcoii  jfyA3  Tarick 

morüdsch  edddhhab  el  möfudi  el  fchafei ,   welks  fchrijver  onder  anderen  verzékert : 

dat  salomon  zijn  gebed  des  morgens  te  Jerufalem ,   des  middags  te  Baalbeck , 

des  namiddags  te  Tadmor  (Palmyra)  en  des  avonds  te  Tfclnl  minar  deed.  Be- 

rigten ,   die  bij  de  Mohammedaanen  van  gewigt  kunnen  wézen ,   doch  waaraan 

de  Europeërs  zig  weinig  laten  gelegen  zijn.  Ik  ging  met  den  fchcch  alom  bij 

de  overblijfzels,  en  bragt  hem  ongemerkt  bij  de  Kufifche  opfchriften,  in  hoop, 

dat  hij  dezelven  zou  lézen,  en  ze  mij  met  nieuw  arabifche  letters  fchrijven; 

doch  hij  hield  het  voor  zeer  onnodig,  zig  het  hoofd  daarmede  te  bréken.  Na- 

derhand  bezogt  hij  mij  nog  eens  met  zijnen  zoon,  eenen  jongeling  van  14  jaa- 

ren.  Wij  werden  weer  zeer  goede  vrienden ;   maar  met  de  oplchriften  wilde  hij 

in  het  geheel  niets  te  doen  hebben.  Ik  kreeg  ook  bezoek  van  eenige  aanzien- 

lijke Perzen,  welken  op  hunne  rei s   van  Isfahan  naar  Schiras  gehoord  hadden, 

dat  er  een  Europeer  bij  de  overblijfzels  was ,   en  derhalven  eenen  kleinen  om- 

weg maakten ,   om  deze  zeldzaamc  vertoning  te  zien. 

Den  3den  april  verplaatfle  ik  mijn  kwartier  van  Merdast  naar  Tfchul ,   een  dorp 

in  de  nabuurfchap  van  Nakfchi  Rujlkm ,   om  nabij  de  oudheden  te  zijn,  welken 

aldaar  gevonden  worden ,   en  mij  ook  nog  eenige  dagen  werk  konden  géven. 

Eenige  uuren  na  mijne  aankomst  aldaar ,   liet  de  heer  herkules  mij  wéten ,   dat 

hij  te  Tfclnl  m'm'ar  was.  Ik  fpoedde  mij  derhalven  nog  dien  zelfden  avond  weer 
derwaard,  bleef  met  mijnen  vriend  nog  twee  dagen  bij  deze  overblijfzels,  en 

hefteedde  dien  tijd  grootflendeels  met  het  vergelijken  mijner  tékeningen  met  het 

oorfpronglijke,  en  met  dezelven  volkomener  te  maken.  Den  5^™  april  reed  de 

heer  herkules  ook  méde  naar  Tfchül. 

Eenen  mobammedaanfehen  bediende,  dien  ik  van  Abufchahhr  meegenomen 

had,  zond  ik  reeds  te  Schirds  weer  terug,  en  nam  in  deszelfs  plaats  eenen  Ar- 

V   2 

meniër, 
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meniër ,   en  deze  werd  te  Merdast  onpaslijk.  Het  ontbrak  ons  niet  aan  hoen- 

ders ,   rijst  en  boter.  Ik  had  dagelijks  een’  goeden  pilau ,   en  aan  andere  gezon- 
de lévensmiddelen ,   die  men  in  een  flegt  dorp  kan  verwagten,  hadden  wij  ook  geen 

gebrek.  Maar  mijn  bediende  moest  naar  het  bevel  zijner  kerk,  of,  gelijk  hij 

geloofde ,   naar  het  bevel  van  gód  ,   thans  vasten :   en  wijl  de  Oosterfche  Chris- 

tenen, behalven  vleesch,  ook  geen  visch  ,   boter,  melk  en  eijeren  mogen  éten, 

kan  men  ligt  denken ,   dat  hij  bij  de  mohammedaanfche  boeren ,   die  zig  van 

-armenifche  vastenfpijs  niet  voorzien  hadden ,   te  deeg  moet  gevast  hebben.  Hier- 

door, en  ook  door  zijne  onpaslijkheid  was  hij  reeds  zeer  zwak  geworden,  als 

wij  den  3den  te  TJchül  kwamen ,   en  ik  had  hem  om  die  réden  hier  gelaten ,   als 

ik  den  heer  herkules  te  gemoet  ging.  Dezen  dag  befloot  men ,   dat  hij  den 

gdcn  weer  naar  Schiras1  zou  terug  kéren ;   doch  hij  ftierf  nog  voor  zijn  vertrek. 

Nu  was  het  voor  mij  een  geluk,  dat  de  heer  herkules  gekomen  was ;   want 

zijne  bedienden  ook  Armeniërs  en  vrienden  van  den  overledenen  zijnde,  droe- 

gen dezelvenzorg  voor  zijne  begraafnis,  die  mij  anders  veele  moeilijkheden  zou 

veroorzaakt  hebben  ;   want,  wijl  de  Schiiten  zig  verbeelden,  dat  flegts  het  aan- 

raken der  klederen  van  eenen  lévenden  Christen  hen  verontreinigd ,   zou  ik 

voorzéker  veel  moeite  gehad  hebben ,   om  lieden  te  vinden ,   die  zouden  hebben 

willen  ondernemen  hem  te  begraven. 

Indien  mijn  bediende  in  léven  en  gezond  gebléven  was,  zou  ik  mijgaern  nog 

langer  bij  deze  overblijfzeïs  opgehouden  hebben.  Doch  mijne  oogen  hadden 

reeds  zo  veel  geleden  ,   en  mijne  gezondheid  was  vooral  zo  zwak ,   dat  ik  juist 

geen  réden  had,  om  het  uiterfte  te  wagen.  Ik  liet  mij  het  Rerfgeval  van  mij- 

nen dienaar  tot  eene  waarfchouwing  zijn ,   en  vertrok  den  7dcn  april  met  den 

heer  herkules  weer  naar  Schiras.  Van  het  dorp  Tfchiil,  of  van  Nakfchi  Ru- 

jlam  hadden  wij  vier  uuren  tot  Polo  Chhn ,   de  voorheen  gemelde  groote  brug 

over  den  vloed  Bendenar.  De  weg  loopt  geftadig  door  de  vrugtbaare  vlakte,  aan , 

of,  liever,  in  dewelke  Perfepolis  gelégen  heeft.  Men  ziet  op  denzelven  hier  en 

daar  nog  dorpen,  doch  van  de  vijf  dorpen  zijn  er  ten  minften  drie  verwoest, 

de  waterleidingen  en  gegraven  kanaalen  zijn  vervallen,  of  met  aarde  gevuld, 

en  de  omliggende  velden  liggen  woest.  In  het  algemeen,  geloof  ik,  vind  men 

hier  nauwlijks  het  vierde  gedeelde  der  inwoners  meer ,   welken  deze  heerlijke 

landttreek  voor  nadir  eciiah  gehad  heeft;  en  de  bevolking  kon  in  dien  tijd 

waar- 
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waarfchijnlijk  nog  in  geen  vergelijking  komen  bij  die,  w
elke  men  bier  voorden 

tijd  der  Mohammedaanen  vond,  toen  het  land  door  een  volk  bew
oond  werd , 

dat  den  akkerbouw  als  een  godlijk  bevel  aanmerkte  ,   en  dien  daarom  to
t  eenen 

hoogen  trap  bragt.  Van  de  gemelde  brug  hadden  wij  nog  twee 
 uuren  tot  Zar- 

ian.  Thans  was  deze  weg  zeer  goed;  maar  na  eenen  lang  aanhoude
nden  régen 

is  hij  zeer  liegt,  wijl  alsdan  dikwijls  de  ganfche  vlakt
e  oiidei  watex  Raat.  Den. 

8 (ten  april  kwamen  wij  te  Schirhs  terug.  De  weg  tusfchen  Z
arkan  en  deze  Rad 

is  meer  bergagtig ,   gelijk  zulks  uit  andere  reisbefchrijvingen  reeds  b
ekend  is. 

Van  Nakfchi  Rujlum  tot  Schiras  zijn  omtrent  8   duic
iche  mijlen. 

Na  mijne  terugkomst  te  Schiras  was  mijne  cerRe  zorg,  mij  van  e
en  zwaar 

hoejien ,   eenen  gezwollen  hals  en  andere  kleine  onpaslijkheden  te  he
rRellen,  die 

ik  te  Perfepolis ,   grootRendeels  door  verkoudheid,  gekregen  had.  De  weg  tus- 

fchen Schiras  en  Abufchahhr  was  wégens  den  oorlog  tusfchen  kerim  kiiun  en 

Mi‘r  MAHéNNA  nog  bij  aanhoudendheid  onveilig.  Ik  moest  om  die  réden  nog  lang. 

op  eene  karavane  wagten ,   en  had  dus  niet  alleen  tijd ,   om  eerst  mijne  gezond-
 

heid weer  te  herRellen,  maar  ook  om  nog  e
enige  oudheden  in  de  flreek  van 

Schiras  te  bezigtigen ,   welken  gemeenlijk  door  Europefche  reiziger
s  piegen  be* 

zogt  te  worden. 

Een  half  uur  ten  noorden  van  Schiras  ligt ,   vóór  e
en  hoog  gebergte ,   eene 

kleine  rots,  op  welke  men  een  heerlijk  uitzigt  heeft  naar  de  Raden
  de  groote 

en  vrugtbaare  vlakte,  en  op  een’  verren  afRand  ziet  men  hooge  bergen
.  De 

hgging  van  deze  kleine  rots  heeft  dus  zeer  veel  gelijkheid  met  de  ligging  van 

die,  op  welke  het  paleis  van  Perfcpolis  gebouwd  werd.  Hier  had  welee
r  een 

Mohammedaan  een  paleis  gebouwd ,   doch  zo  zwak ,   dat  men  van  zijn  ganfche 

gebouw  fchier  niets  meer  vind,  dan  den  voet  van  eene  kleine  zuil,  en  dezen 

fchijnt  hij  van  Tfchil  minar  gehaald  te  hebben;  want  hij  is  van  hetzelfde  hard  en 

Zwart  marmer,  waaruit  de  ovcrblijfzels  van  Perfepolis  beRaan,  en  de  rots  bij 

Schirüs  is  een  witte  Reen ,   en  niet  hard.  De  opgang  tot  dit  gebouw  was  eene 

fchuine  of  hellende  vlakte ,   aan  beide  zijden  met  eenen  muur  onderReund.  De 

Mohammedaan  kon  hier  dus  tot  vóór  zijne  deur  rijden:  een  gemak, 
 dat  men  bij' 

den  aanleg  van  het  paleis  te  Perfepolis  niet  gezogt  heeft.  Naar  het  vrije
  veld,, 

en  als  benéden  her  hoofdgebouw,  heeft  de  bouwmeeRer  de  rots  trapswijze 
 uit- 

Schouwen ,   en  een  klein  Rromend  water  beneden  het  gebouw  heen  geleid,  zo 

V   3   .   dat 
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dat  men  hier  eenen  fraaijen  waterval  had.  Doch  deze  is  thans  te  niet,  wijl  de 
welle  weer  haaren  natuurlijken  weg  genomen  heeft.  Niet  ver  van  hier  in  de 

vlakte  ziet  men  ook  nog  eene  groote  waterkom ,   met  kentékens  van  fpringbron- 

nen.  Met  een  woord ,   dit  moet  naar  de  mohammedaanfche  wijze  een  aartig  pa. 

leis  geweest  zijn ;   doch  tegenwoordig  verdient  de  oord  juist  niet ,   dat  hij  door 

eenen  reiziger  bezogt  worde.  Benéden  aan  de  rots  ziet  men  nog  half  ingefiorte 
gewelven ,   die  naar  gedagte  paerdefiallen  en  woningen  voor  bedienden  zullen 

geweest  zijn.  Hooger  op  den  berg  is  het  graf  van  eenen  gewaanden  heilig, 

Babe  Quée ,   het  welk  door  de  Mohammedaanen  zeer  ijverig  bezogt  word. 
Naar  het  O.Z.O.  eene  duitfche  mijl  van  Schirbs,  ziet  men,  als  op  eenen  heu- 

vel, nog  eenige  overblijfzels  van  een  gebouw,  dat  door  kraipfer ,   naar  een 

dorp  daar  digt  bij  liggende,  Sjubafar ,   doch  bij  chardin  en  de  bruin  de  moskee 

der  moeder  van  salomon  word  genoemd.  Daar  Haan  llegts  nog  3   deuren  van ,   allen 
van  hetzelfde  marmer ,   en  met  dezelfde  beelden  en  fieraadjen ,   welken  men  te 

Tfchil  Jninar  zo  menigvuldig  vind.  Daar  is  waarfchijnlijk  ook  geen  twijfel  aan, 
of  men  heeft  ze  van  daar  gehaald ;   doch  zij  zijn  hier  éven  zo  kwalijk  geplaatst , 
als  de  zuilen  der  oude  Egiptenaars  in  de  laater  gebouwen ;   want  men  heeft  er 

niet  eens  op  gelet,  om  de  Reenen  op  elkander  te  doen  pasfen.  Behalven  dezen 

en  nog  eenige  andere  Rukken  van  ouden  Perfepolitaanfchen  arbeid,  die  hier  alom 
verftrooid  liggen,  is  er  van  het  gebouw  niets  meer  overig. 

Het  graf  van  den  beroemden  Perfifchen  dichter  hadsjt  hafes  was  eertijds- in 
eene  voorRad  van  Schirhs.  Thans  ligt  het  een  kwartieruurs  van  de  fladspoort ,   en 

op  dezen  ganfehen  weg  vind  men  geen  een  gebouw  meer,  behalven  eene  groote 

moskee ,   Schach  mir  haniza ,   welke  op  het  gezigt  plaat  XXXVI.  aangewezen  is , 

en  daarbij  eenige  flegte  hutten.  Daarentegen  ziet  men  hier  vrugtbaare  velden , 
en  de  begraafplaats  is  nog  in  eene  aangenaame  landRreek.  Het  gebouw  daartoe 

behorende  is  nog  in  eenen  goeden  Raat.  Het  heeft  eenige  groote ,   naar  de  Oos- 
terfche  wijze,  goede  vertrekken,  tot  deWclken  fmalle  wenteltrappen  leiden.  Vóór 

dit  huis  ziet  men  de  grafRéde  van  den  geleerden,  en  van  eenige  andere  bij  de 
Perzen  beroemde  mannen ,   insgelijks  een  kerkhof  met  eene  menigte  graffleenen , 

welk  alles  met  eenen  muur  omgéven  is.  Wijl  de  Mohammedaanfche  godsdienst 

zijnen  aanhangeren  de  reiniging  zo  Rerk  aanbeveelt,  vind  men  bij  deze  béde- 

plaats  (muf allo)  ook  een  klein  Rromend  water,  dat  zijnen  weg  door  eene  groote 

water- 
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Waterkom  neemt ,   en  vervolgens  op  de  omliggende  velden  verdeeld  word.  Van 

de  ménigte  verbaasd  groote  cypresfenboomen die  hier  eertijds  Ronden ,   zijn 

de  meesten  gedurende  de  binnenlandfche  onlusten  omgehouwen. 

Schech  saDE ,   een  ander  beroemd  geleerde  der  Perzen ,   ligt  niet  ver  van  hier 

naar  het  zuiden  in  eene  moskee  begraven.  Dit  gebouw  is  zeer  vervallen ,   en  zat 

ten  eenemaale  invallen,  bij  aldien  niet  eerlang  een  rijke  Mohammedaan  zig  er  over 

ontfermt,  en  het  laat  verbéteren.  Hier  zag  ik  allerduidelijkst ,   hoe  de  laater 

Perzen  de  opfchriften,  welken  men  zo  menigvuldig  aan  de  wanden  hunner  mos- 

keën  vind ,   op  de  muuren  dragen.  De  letters  zijn  allen  van  leemaarde  gefnéden 

of  gevormd,  zo  gebakken  en  van  boven  met  glazuur  van  groene,  geele  ofeeni- 

ge  andere  verwe  gedekt.  Zij  vertonen  zig  béter  dan  de  opfchriften  te  Perfepo- 

lis  in  het  harde  maFmcr  gehouwen.  Maar  dewijl  het  maar  pottenbakkers  werk 

is,  en  de  letters  flegts  in  kalk  op  den  muur  gehegt  zijn,  zijn  deze  laatere  op- 

fchrifcen ,   in  vergelijking  met  de  ouden ,   ook  maar  van  korten  duur.  In  de 

moskee  van  schech  sade  was  op  veelc  plaatzen  de  kalk,  en  nut  dezelve  de 

letters  van  den  wand  gevallen ,   en  alles  lag  hier  nog  op  den  grond.  Het  fraaifle , 

dat  men  hier  ziet,  is  eene  foort  van  bron,  die  in  de  gedaante  van eenen agthoek 

tamelijk  diep  in  den  grond  gebouwd  is.  Onder  in  is  een  vlietend  wate
r ,   dat 

zo  helder  als  kriftal ,   en  zo  vol  visch  is ,   dat  mij  niet  voorRaat  er  ergens  zo 

Veelen  bii  elkandpr  gezi’pn  te  hphben  \   doch  deze  visch  leeft  hier  ook  onder  do 

befcherming  van  schech  saDE ,   waarom  ook  niemand  durft  onderfiaan ,   er  een’ 

énigen  van  te  vangen.  Men  klimt  met  een’ gemaklijken  trap  naar  benéden,  en 
aan  het  water  zijn  bekwaame  zittingen.  Ook  ziet  men  aan  beide  zijden  van  den 

agthoek ,   daar  het  water  er  in  valt ,   en  wéder  daar  uit  loopt ,   een  gedeelte  van 

liet  onderaardsch  kanaal ,   en  daar  bij  bekwaame  zittingen  van  gehouwen  Ree- 

nen. Met  één  woord,  dit  is,  inzonderheid  in  het  heete  jaargetij ,   eene  onge- 

meen aangenaame  plaats.  Dit  water  neemt  zijnen  loop  naderhand  midden  door 

eenen  tuin ,   in  welken  zeer  aartige  watervallen ,   en  groote  waterkommen  ge- 

maakt zijn.  Naar  ééne  der  kommen  heeft  men  het  onder  de  aarde  doorgeleid , 

alwaar  het  dan  als  uit  eene  Rerke  welle  te  voorfchijn  komt ,   het  welk  zeer  aartig 

is  om  te  zien.  Doch  tégenwoordig  ligt  de  tuin  reeds  woest ,   en  de  fraai  ge- 

bouwde waterkommen  ,   kanaalen  en  watervallen  zullen  dus  ook  waarfchijnlijk 

allengs  vervallen.  De  Perzen  fchijnen  nog  héden  ten  dage  veel  aan  waterleidin- 

gen 

\ 
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gen  te  koste  te  leggen,  voornaamlijk  aan  zulken,  waardoor  de  volden  gewaterd 
v/orden.  Ondertusfchen  heeft  de  akkerbouw  onder  de  Mohammedaanen  ner- 

gens grooten  voordgang  gemaakt.  Zij  hebben  zo  wel  hier ,   als  in  Egipte ,   veele 

kanaalen  laten  vervallen.  De  waterleidingen' worden  nog  Reeds  hoe  langer  hoe 
meer  verwaarloosd ,   en  om  die  reden  de  landen  ook  hoe  langer  hoe  woester  en 
van  inwoners  meer  ontbloot. 

WrjL  ik  in  Perfië  op  de  Europefche  wijze  gekleed  was,  kon  ik  te  Schiras  zo 

niet  overal  rond  gaan,  als  in  de  andere Oosterfche  Réden,  en  heb  daarom  van 
deze  Rad  geen  nauwkeurige  grondtékening  kunnen  maken.  Niettemin  zal  de 

lezer  zig  uit  plaat  XXXV.  een  genoegzaam  denkbeeld  van  haare  ligging  en  groot- 
te kunnen  maken.  De  ligging  en  de  naam  der  poorten  zijn  hier  nauwkeurig 

aangeduid.  Bij  A.  Raat  de  eertijds  fraaije  Radspoort  1'andsji  allah  akbar ,   (bl.  114.) 
en  b.  wijst  de  ligging  der  begraafplaats  van  hadsji  HaFEs  aan.  Sarbach  hiet  de 

faktorij  der  Engelfchen.  Bij  <3,  b ,   c.  ziet  men  de  bouwvallen  der  gewézen 
Franfche ,   Hollandfche  en  Portugeefche  faktorijen.  Insgelijks  is  de  ligging  van 

zommige  
moskeen  

op  deze  grondtékening  

aangewezen  

(* *);  

doch  
van  dezen  

ziet 

men  meer  op  het  gezigt  plaat  XXXVI. ,   welk  ik  in  het  gebouw  bij  de  begraaf- 
plaats van  haosji  HaFEs  optworpen  heb.  Op  dezelve  betékent:  1.  Schach  mtr 

hamza.  2:  Schahi  Scherd.  3.  Mdddrasje.  4.  Zend  el  hos/ein.  5.  Chatün 

Dsjamea  (**).  6 .   Bebe  dochter.  Dezen  zijn  alle  aanzienlijke  moskeen ,   die  bij 
de  verfcheiden  plunderingen  der  Rad  zijn  ftaan  gebléven.  Geen  derzelven  had 

een’  minare ,   en  men  zeide  mij ,   dat  deze  torens  in  gansch  Perfië  niet  in  gebruik 
zijn;  maar  de  muasfem ,   of  de  geen ,   die  tot  het  gebed  roept,  Raat  vóór  of  op 
de  moskee.  7.  Het  huis  van  den  Beglerbeg.  8.  Het  kruitmagazijn.  9.  De 

poort  Sa  ad;.  10.  De  Isfahanfche  poort.  11.  Kerim  abaci,  een  klein  dorp, 
dat  eerst  onlangs  door  den  tégenwoordigen  IVekil  aangelegd  is.  De  beste  hui- 

zen in  de  Rad  zijn  van  gebakken  vormReenen,  en  van  buiten  zonder  eenige 

pragt. 

L   L 

(*)  Plet  -téken  l   i.  l   beduid  begraafplaatzen  ,   zo  wel  op  deze  als  op  de  andere  grondtéke- 
ningen.  l   l 

(**)  Deze  moskee  lag  in  ne  bruin’s  tijd  ook  buiten  de  ftad.  Het  fchijnt  derhalven,  dat  Schi- 

r4.1-.2ig  in  dien  tijd  niet  verder  naar  het  zuiden  uitgeftrekt  hebbe  dan  tegenwoordig. 

/ 
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pragt.  De  muuren  heeft  men  nauwlijks  fchoon  gemaakt,  en  nog  veel  minder 

aangeftréken.  De  Bafars ,   of  flraaten  met  de  winkels  der  koop  -   en  handwerks- 

lieden zijn  gedeeltelijk  overdekt,  en  zommigen,  zo  als  de  Bezenjlein  te  Kon- 

ftantinopcl ,   gewelfd.  De  flraaten  zijn  geplaveid.  De  goot  is  in  het  midden 

derzelven;  en  doordien  men  er  vlietend  water  in  kan  leiden ,   zijn  de  flraaten  ta- 

melijk fchoon. 

De  lugtgefleldheid  te  Schiras  is  van  die  te  Perfepolis  wel  niet  onderfcheiden , 

doch  zij  verfchilt  zeer  van  die  op  de  kusten  van  den  Perfifchen  zeeboezem.  In 

het  begin  van  maart  hadden  wij  veel  régenweeder,  en  het  was  tévens  vrij  koud. 

In  april  en  maij  hadden  wij  nog  veel  betrokken  lugt,  en  dikwijls  onwee  Jer.  Op 

de  kruinen  der  verafgelegen  en  hooge  bergen  zag  men  den  2   5 ito’ april  nog  fneeuw; 

doch  den  i^en  maij  alleen  nog  tusfchen  de  klooven,  daar  de  zon  niet  kon  ko- 

men. Den  2 3 r‘ en  april,  des  morgens  om  8   uuren,  hadden  wij  zulkeene  zwaare 

aardbeving,  dat  het  oud  gebouw,  waarin  ik  woonde,  daardoor  zo  fterk  ge- 

fchud  werd,  dat  men  groote  réden  had  te  vrezen  ,   dat  het  zou  inftorten.  Al- 

lerlei fchpone  boomvrugten,  die  men  gedeeltelijk  in  Europa  en  gedeeltelijk  in 

Indië  vind,  waren  in  deze  maanden  hier  ook  nog  in  overvloed.  Van  de  drui- 

ven noemde  men  mij  20  verfchillende  Poorten.  Zommigen  daarvan  worden  ge- 

droogd, en- als  razijnen  uitgevoerd,  anderen  geperst,  en  anderen  alleen  versch 

gegeten.  Onder  de  geenen  welken  men  droogt,  is  die  ,   welke  men  hier  kiscb- 

mis  en  in  Jemen  zebib  noemt ,   de  voornaamfle.  Deze  is  zeer  klein ,   en  heeft 

zulke  weeke  korrels,  dat  men  dezelven  fchier  in  het  geheel  niet  befpeurt  (*). 

De  foort  askari  is  van  denzelfden  aart,  alleenlijk  zijn  de  korrels,  of  het  zaad. 

Ui  dezelven  wat  harder.  Gurtfchesch  is  de- foort,  waaruit  de  voortreflijke  roode 

wÜn  geperst  word ;   en  angur  rangi  eene  andere  foort,  waarvan  zulke  donker 

r°ode  wijn  komt,  dat  men  hem  fchier  alleen  gebruikt,  om  den  anderen  eene  bé- 

tere  kleur  te  géven.  Roozenwater  en  de  kostlijke  roozenölij  worden  ook  ia' 

hunelijke  hoeveelheid  van  hier  verzonden. 

De  wijn  van  Schiras  word  voornaamlijk  door  Armeniërs  gemaakt.  Bij  ge- 

k*ek  van  vaten  word  hij  in  groote  potten  bewaard,  en  in  groote  flefchen  naar 

Abu - I   )   Bcfchrijvinj;  van  Arabië,  bl.  140, II.  deel. 
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Jbufchahhr ,   en  van  daar  verder  naar  Basra  en  Indië  verzonden,  Het  is  be- 

kend, dat  dezelve  zeer  goed  is;  doch  ik  weet  niet,  of  de  wijn  der  jooden  te 
Sana  niet  al  zo  goed  is.  De  laatflen  kunnen  alleenlijk  uit  gebrek  van  vaatwerk 
dien  niet  verzenden ,   en  zelfs  hebben  zij  onder  de  regéring  der  Arabers  niet  eens 
verlof,  om  in  het  openbaar  in  wijn  handel  te  drijven.  De  jooden  wonen  te  Schi- 

rks,  éven  als  in  de  meeste  Oosterfche  Réden,  in  eene  bijzondere  wijk,  en  lé- 
ven, naar  het  fchijnt,  in  groote  armoede.  Thans  wonen  er  omtrent  maar  20  ba- 

niaanen  in  deze  Rad ;   doch  dewijl  men  deze  Indilche  kooplieden  wil  aanmoedi- 
gen, om  weer  vlijtig  herwaard  te  komen,  bouwde  men  om  hunnent  wil  eene 

groote  karavanfera. 
Het  getal  der  Armeniërs ,   die  zig  op  nieuw  te  Schirks  neergezet  hebben ,   is 

ook  niet  zeer  groot  (*).  In  Serbach ,   of  de  faktorij  der  Engelfchen,  alwaar 
ook  de  heer  herkules  woonde,  hebben  zij  eene  kapél,  waarin  zij  dagelijks  ver- 

gaderen, bidden  en  zingen.  Den  13  den  april,  zijnde  faturdagvoor  Paafcben , 

was  ik  bij  hunne  godsdienstoefening  tégenwoordig ,   en  verbeeldde  mii  daarbij 

eene  vergadering  der  eerRe  Christenen.        Want  de  eerfle  geestlijke  van 
deze  kleine  gemeente  was  een  wéver,  van  de  overige  kerkendienaars  was  de 

eene  een  kok,  de  tweede  een  bediende  van  den  heer  herkules,  de  derde  een 

fchoenmaker ,   en  de  vierdeeen  fchrijnwerker.  De  kapél  was  vrij  fraai.  Op  het 

altaar  Rond  een  kruis,  een  groote  kelk,  een  bock,  zwaar  met  zilver  heilagen, 
en  vcrfcheklc  wascVilichten.  Al  de  kerkendienaars  hadden  mantels  om ,   op  wel- 

ker rug  een  kruis  genaaid  was.  De  Armeniërs  laten  zig  het  hoofd  met  een 
icheermes  fcheren.  Zij  dragen,  éven  als  alle  Oosterlingen,  eene  kleine  muts , 
en  over  dezelve  eene  groote  ruige  muts ,   gelijk  de  Perzen.  De  laatRe  hadden 

>   zij 

(*)  Ondertusfchea  vind  men  in  Perfiê  nog  geheele  dorpen  ,   in  welken  niet  anders  dan  Arme- 
niërs wonen.  Zulk  een  dorp,  genoemd  Rouln ,   niet  vet  van  Kasferun ,   fchonk  ksuIm  khJn-  on- 
langs aan  den  Kalantdr  (fchech  of  oudflen )   der  Armeniërs.  In  een  gewest  Barwar,  ten  noorden 

van  Isfahdn ,   zijn,  zegt  men,  14,  etl  in  een  ander  gewest.  Peda,  insgelijks  in  dezetlreek,  30 

zulke  Armenifche  dorpen.  De  laatflen  noemde  men:  Schahijdn ,   Darmera ,   hpis.  Gas  garat , 
ZWa&.V ,   Haddn ,   Taral,  Namagird,  Singird ,   Gargün,  Mugdn,  Choijdn ,   Scand-.rle,  Bdgrï,  Mi- 

hagist,  Singist ,   Schalt  bulach,  Schurischkan,  Sangibardn,  Potikmd,  Rasgoigan ,   Duslefchdn,  Mi' 
sikiab,  Poiordn ,   Sardjerib,  Mgrci ,   MevrirJn,  Ponnhtdn,  slagfcha,  Gódjchagate. 
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2i'  in  de  kerk  afgezet,  in  plaats  dat  de  Mohammedaa
nen  hunnen  turban  of  hun- 

ne muts  ook  in  de  moskee  ophouden.  Maar  de  priester  had  iet  op 
 het  hoofd, 

dat  volkomen  naar  eene  nédergeflagen  Europefche  reismuts  geleek.
  Men  weet, 

dat  dc  Armeniërs  zig,  éven  als  de  Mohammedaanen,  bij  hun  gebed
  zomtijds 

ter  aarde  werpen,  gelijk  hunne  verdere  godsdienstplegti
gheden,  die  voor  het 

grootfte  gedeelte  in  het  zingen  beflaan,  ook  reeds  genoeg 
 bekend  zijn  (*). 

'Eene  leerreden  kon  men  hier  niet  vervvagten.  De  priester  nam  alleen
lijk  het 

groot  boek ,   dat  op  het  altaar  lag,  en  las  der  gemeente  eenige  Hukken
  uit  de  Eu- 

angelisten  voor.  Als  hij  de  plaats  gelézen  had,  daar  de  engel
  tot  mama  mag- 

Dalena  en  MARIA,  de  moeder  van  jakobus,  zegt:  „   zijt  niet  verbaasd ,   gij 

„   zoekt  jesus  van  Nazareth,  die  gekruist  was;  hij  is  opgeflaan,  hij  is  hier
 

„   niet”,  klopte  de  ganfche  gemeente  in  de  handen.  Bij  eene  andere  plaats,  daar 

Christus  zijne  jongeren  tot  vréde  vermaant,  kuste  ieder  zijnen  nabuur  op  beide 

de  wangen  e.  z.  v.  Daarop  Ieide  de  priester  eenen  doek  over  zijn  boek, droeg 

het  op  beide  handen  rondom  het  altaar ,   en  bood  het  elk  aan  om  het  te  kusfen. 

Agter  hem  ging  iemand  met  eenen  langen  Hok,
  aan  denwelken  boven  aan  dun. 

ne  ronde  fchijven ,   en  in  het  midden  een  kleine  zijden  doek  vast  gemaakt
  was. 

Dezen  hield  hij  boven  den  priester  en  maakte  met  het  d
un  blik  een  klein  geraas, 

als  hij  zijnen  Hok  fchielijk  bewoog.  Hier  door  verbeeld
de  men  de  tegenwoor- 

digheid der  Engelen.  De  andere  kerkendienaars  hadden  allen  waschlichten  in 

de  hand.  Naderhand  werd  het  h.  avondmaal,  zowel  aan  kinderen,  als  aan  vol- 

wasfenen  uitgedeeld.  Het  brood  werd  in  kleine  Hukken  gebroken  en  in  den  wijn 

geworpen ,   waaruit  de  priester  dan  telkens  een  Huk  met  de  vingers  uienam ,   en 

het  den  deelgenooten  in  den  mond  Hak.  Tégen  den  avond  kwam  de  priester  met 

twee  kerkendienaars,  welken  elk  een  groot  waschlicht  in  de  hand  hadden,  bij 

den  heer  herkules,  om  ons  een  gefchenk  van  geverwde  cijereu  te  brengen# 

en  ons  wat  voor  te  zingen  en  den  zégen  over  ons  te  fpréken.  Een  dergelijk 

bezoek  hadden  wij  den  volgenden  morgen. 

De  Perzen  hebben  openbaare  huizen ,   die  zij  SurcUne  (huis  der  Herkte)  noe- 

men, 

(*)  Uelation  d'un  Voyage  du  Lsvant  par  dz  tournefort. 

X   2 



V 

i(T4  AANMERKINGEN  te  SGHIRAS. 

men ,   en  wef  waard  ieder  kan  gaan ,   om  zijne  kragten  openlijk  te  tonen.  Toen 
.ik  voor  de  eerfte  maal  zulk  eenfurcMne  bezogt ,   vond  ik  de  iugt  aldaar  zo  on- 
rein ,   dat  ik  het  voor  raadzaam  hield ,   fpoedig  weer  heen  te  gaan.  Nogthans 
waagde  ik  het  naderhand  eene  tweede  reis  om  er  heen  te  gaan,  en  bleef  er  tqen 
zo  lang ,   dat  ik  geloof  in  ftaat  te  zijn,  mijnen  lézeren  een  duidelijk  denkbeeld  te 
kunnen  géven  van  de  lichaamsoefieningen ,   die  hier  verrigt  worden.  Het 
gebouw  was  klein ,   doch  hoog  en  fterk  gebouwd.  Aan  elke  der  vier  zijden  wrs 

eene  nis,  of  open  kamer.  De  plaats  in  het  midden  was  alleen  voor  de  geenen, 
welken  hunne  bekwaamheid  wilden  tonen,  of  zig  oefenen.  De  deur  van  deze 
fchouwplaats  was  klein  en  laag,  en  in  het  ganfche  gebouw  geen  een  venster-  al- 

leenlijk was  boven  in  het  gewelf  een  gat,  waardoor  eenig  licht  kon  invallen; 
en  wijl  dit  niet  genoeg  was,  moest  de  fchouwplaats  met  lampen  verlicht  wor- 

den. Kortom ,   het  fcheen ,   dat  men  bij  den  aanleg  van  dit  gebouw  alleenlijk 

getragt  had,  allen  togtwind  te  verhoeden;  en  dit  was  zékerlijk  noodzaaklijJc. 
Doch  men  had  boven  in  het  gewelf  meer  togtgaten  kunnen  maken ,   en  daardoor 
het  hujs  van  de  kwaade  dampen  zuiveren,  die  nu  voor  de  geenen,  welken  hier 

vergaderen,  niet  alleen  lastig,  maar  ook  hunner  gezondheid  nadelig  zijn. 

Ik  zat  met  eenige  weinige  aanfehouwers  in  eene  der  nisfen.  De  aanzienlijken 

en  de  kooplieden ,   welken  hier  kwamen  om  zig  te  oefenen ,   plaatften  zig  in  twee 

andere  nisfen,  en  rookten  eene  pijp  tabak,  gelijk  bij  a   op  plaat XXXVII. alwaar 

ik  getragt  heb  ,   het  ganfche  ichouwfpel  aftcbeelden.  Men  kon  hier'  ook  koffij 
bekomen.  Jn  de  vierde  nis  zaten  drie  muzikanten.  Een  van  hun  fpeelde  op 
cene  foort  van  cijther,  de  tweede  floeg  eene  kleine  pauk,  zonder  dewelke  de 

Oosterlingen  nooit  zingen  of  danzen ,   en  de  derde  zong  bijwijlen  een  Perfisch 
lied.  Toen  de  liefhebbers  hunne  koffij  gedronken  hadden ,   cn  niet  meer  wilden 

roken ,   ontkleedden  zij  zig  de  eehe  na  den  anderen ,   en  Iprongen  geheel  naakt 
midden  in  het  ruim,  behalven,  dat  zij  naauwe  léderen  broeken  aanhadden,  die 

met  eenen  riem  om  het  lijf  vast  gegespt  Wcjren.  Die  in  zijne  kunst  reeds  ge- 
ocffeiid  was,  Relde  zig  hier  aanRonds  op  de  handen,  en  met  de  voeten  om 

hoog,  gelijk  bij  b.  Doch  onmiddellijk  Relde  hij  zig  weer  op  zijne  voeten,  en 
deed  zijn  gebed  met  het  aangezigt  naar  Mekka  gekeerd.  Want  de  Möhamme- 

daanen  zullen  bij  alles,  wat  zij  ondernemen,  eerst  bidden,  en  dezen  plDt  ver- 

geten zij  dus  ook  niet,  wanneer  zij  deze  foort  van  klugtfpel  beginnen.  De 

y-
 

mees- 
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meesten  déden  aanRonds  hun  gebed,  en  wierpen  onder  hetzelve,  als  naar  ge- 

woonte, hun  aangezigt  verfcheidenmaal  ter  aarde,  als  bij  c. 

D   e   eerfte  oeffening  ,   welke  men  deed  ,   is  bij  d.  en  e,  afgebeeld ,   in  zo 

verre  dergclijke  kunften  kunnen  afgebeeld  worden.  Het  ganfche’gezelfchap  Rel- 

de zig  naast  elkander  op  handen  en  voeten.  Wanneer  iemand  flegts  nog  een 

leerling  was,  Rond  hij  omtrent  als  d.,  doch  een  meester  Rrekte  handen  e
n  voe- 

ten zo  verre  van  elkander,  als  maar  mogelijk  was,  alleenlijk  moest  de  aarde 

niet  met  zijnen  buik  aangeraakt  worden,  fig.  e.  Elk  moest  in  deze  houding, 

zonder  de  handen  of  de  voeten  te  verplaatzen,  met  het  hoofd  eenen  kring,  en 

dit  tweemaal  gefchied  zijnde,  ook  de  middenlijn  befchrij ven.  Hoe  meermaalen  nu 

iemand  deze  oefening  kan  herhalen,  des  te  grooter  meester  is  hij  in  zijne  kunst. 

Ik  geloof  vastlijk ,   dat  zommigen  dezelve  over  de  60  maal  herhaalden.  Alles 

gefchiedde  naar  de  muziek,  en  zeer  naar  de  maat.  Dan  namen  zommigen  in' 

elke  hand  een  groot  Ruk  rond  hout,  en  wierpen  het  op  defchoudcrs  ƒ.  Zij  had- 

den daarbij  niet  anders  te  doen,  dan  de  houten  naar  de  maat  van  voren  naar  a g- 

ter  op  den  fchouder  te  bewegen.  Vervolgens  huppelden  zommigen  met  hunne 

voeten  tégen  eene  plank,  die  zij  fchuin  tégen  den  wand  geplaatst  hadden ,   als 

bij  g.  Anderen ,   die  reeds  meer  geoefend  waren ,   gingen  met  hunne  weten  hoo- 

ger,  als  bij  h. ,   en  eindelijk  zommigen,  die  het  in  hunne  kunst  nog  verder  , 

gebragt  hadden ,   Relden  zig  met  de  handen  op  den  grond ,   als  bij  b: 

Het  kon  niet  anders  zijn ,   of  zij  moesten  na  zulke  oefeningen  zeer  Rerk  zvvé- 

ten.  Degeenen,  derhaiven,  die  daar  voor  wilden  betalen,  plaatRen  zig  in  ee-' 

ne  nisfe,  en  lieten  zig  door  eenen  dienaar  braaf  wrijven  i. ;   deze  deed  zijn  werk 

°ok  naar  de  maat,  en  gaf  dengeenen,  die  zig  onder  zijne  handen  begeven  had, 

bijwijlen  eenen  gevoel  igan  fiag  met  de  vlakke  hand  op  den  natten  rug.  Daarna 

drukte  en  rekte  hij  hem  alle  de  léden.  Hierop  begonnen  aile  de  anderen  tc  , 

danzen ;   niet  naar  de  Etiropefche  wijze ,   waarin  men  geleerd  word ,   de  voeten 

buitenwaard  te  zetten,  het  lichaam  regt  en  lós  te  houden  e.  z.  v..,  maar  elk 

fprong  en  huppelde  voor  zig  alleen;  zommigen  in  de  rondte  in  eenen  kring  (k.) 

en  anderen  tégen  eenen  wand  (/.) ,   allen  nu  op  den  eenen,  dan  op  den  anderen 

v°Gt,  en  dat  zo  flerk  als  mogelijk,  om  het  lichaam  ter  deeg  te  fchudden.  Zom- 

lri'gen  gingen  op  den  rug  liggen,  (jn.~)  met  kusfèns  onder  het  hoofd  en  de  ar* 
,   om  twee  dikke  en  zwaare  Rukken  hout  naar  de  maat  in  de  hoogte  te  hef- 

X   3   feu. 
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fen.  Tot  deze  oefening  werden  er  maar  weinigen  gevonden,  wijl  dezelve  om 
gemeene  kragten  vereischt.  De  meester  zat  daarbij,  en  telde  overluid,  hoe 
dikwijls  de  leerling  de  houten  op  hief ;   en  men  kan  dcrhalven  ligtlijk  denken , 
dat  de  navolgende  altoos  poogde ,   den  voorgaanden  te  overtreffen.  Hieröo 

Helden  zij  zig  allen  in  eene  rije ,   en  de  meester  deed  voor  hun  eene  redevoe- 

ring ,   of  breedvoerig  gebed  ,   waarin  hij  ali  en  hossein  verfcheiden  maal 

noemde,  waar  bij  alle  worftelaars  of  klopvegters  zeer  aandagtig  fchénen  te  we- 
zen. Het  was  ónmogelijk  alle  de  verfchillende  Handen  des  lichaams,  die  ik  bij 

de  volgende  oefeningen  zag ,   te  tékenen  en  te  befchrijven.  Ik  heb  er  flepts  ec- 

nen  bij  n.  aangetoond ;   en  deze  duurde  niet  lang.  De  voeten  bléven  altijd  op 
dezelfde  plaats ,   maar  het  lichaam  bewoog  zig  nu  opwaard ,   dan  benédemvaard , 

nu  naar  voren,  dan  naar  agte-r.  Daarop  begonnen  eenigen  bij  paaren  te  worftc- 
len ,   en  ditgefchiedde  ook  niet  zonder  voorafgaande  complimenten.  Onder  anderen 

waren  er  twee ,   die  hunne  handen  in  elkander  floegen ,   en  ze  kruiswijze  vóór  het 

voorhoofd  leiden ,   gelijk  bij  o. ,   het  welk  ik  voor  eenen  groet  hield.  Toen  zet- 

ten zij  zig  tégen  elkander  op  den  grond.  Elk  zogt,  hoe  hij  zijnen  tégendinger  op 
de  voordéligRe  wijze  kon  aanvatten;  en  als  zij  eerst  handgemeen  werden,  wors* 

telden  zij  zo  lang,  nu  op  de  kniën  dan  op  de  voeten,  tot  dat  een  van  beiden  op 

den  grond  lag;  waarop  de  verwonneling  den  overwinnaar  zeer  eerbiedig  de  hand 

kuste.  Bij  dit  worflelen  hadden  geen  ftooten  of  flagen  plaats,  gelijk  wanneer  de 
Engelfchen  zig  boxen.  Nogtlmns  voelden  zommigen,  als  zij  van  de  plaats  gin- 

gen ,   naar  hunne  armen  en  beenen  ,   als  of  hunne  léden  rust  nodig  hadden. 
Eén  van  hun  wierp  allen,  die  hunne  kragten  tégen  hem  wilden  beproeven,  den 
eenen  na  den  anderen  ter  aarde;  en  als  ten  laatften  niemand  meer  opkwam,  vraag- 

de hij  een  klein  drinkgeld  van  de  aanfehouwers.  Wanneer  iemand  een  bewijs 

kan  géven  ,   dat  hij  in  eene  Mohammedaanfche  hoofdftad  ,   bij  voorbeeld  te 

Isfahan  ,   Konftantinopel  of  Dehli  bekend  gemaakt  heeft ,   dat  hij  op  eenen  be- 

paalden tijd  met  den  HerkHen  wil  worftelen ,   en  dat  er  niemand  gevonden  word , 

die  hem  ter  aarde  kon  werpen ,   heeft  hij  de  vrijheid  ,   eenen  leeuw  in  Heen  ge- 

bouwen op  zijn  graf  te  laten  leggen.  Ik  heb  te  Schiras  twee  zulke  graven  ge- 

zien ,   het  eene  op  eene  begraafplaats  nabij  den  nieuw  aangelegden  tuin  van  kis- 

lUMKHaN,  en  het  andere  bij  de  moskee  Schahifcherd.  Ik  meende  in  het  eerst» 

dat  de  geenen,  die  bier  begraven  waren,  groote  heeren  waren  geweest,  die  hum 

ne 
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ne  ongemeene  dapperheid  of  in  den  oorlog,  of  op  de  leeuwenjagt  getoond 

hadden:  doch  hoorde  naderhand,  dat  hunne  groote  dapperheid  in  het  wor- 

ftelen  beftaan  had.  Wie  weet ,   hoe  menigmaal  groote  geleerden ,   die  de  oud- 

heden willen  verklaren,  éven  zulke  groote  feilen  begaan.  In  het  Perfisch 

Roozendaal  van  Schech  saade  zijn  eenige  aartige  fabelen  van  worftelaars,  die 

de  Europefche  lé2er  thans  béter  zal  verftaan.  Zie  de  vertaling  van  olaiuus  bl. 

56,  154. 

Te  Schiras  zijn  drie  zulke  openbaare  Surchêne,  alwaar  zig  niet  alleen  lieden 

van  den  midden  -   en  geringen  Rand,  maar  zomtijds  ook  voornaatne  amptenaars 

van  den  burger  -   en  krijgsftand  verzamelen ,   om  hunnen  lichaamen  door  derge- 

lijke oefeningen  fterkte  te  géven.  De  groote  heerenhebben  zomtijds  ook  in  hun- 

ne huizen  daartoe  gefchikte  vertrekken ,   om  aldaar  met  hunne  vrienden  en  be- 

kenden te  worftelen.  Deze  lichaamsoefeningen  doen  de  voornaame  Perzen  des 

morgens;  des  namiddags  zijn  zij  te  paerd. 

De  kléderdragt  der  Perzen  is  zeer  verfchillende  van  die  der  Arabiërs  en  Tur- 

ken. Een  voornaam  officier  draagt  eene  vierkante  muts  met  eenen  grooten 

fasch,  doch  de  meesten  dragen  eene  muts  van  gekrulde  lamsve
llen,  en  om  de- 

zelve eenen  fasch-,  niet  breed  om  dezelve  gewonden ,   gelijk  om  de  évengemelde 

vierkante  mutzen,  en  den  kaük  der  Turken,  maar  in  de  
lengte  te  zamen  gerold, 

en  in  rijen  om  het  hoofd  gewonden.  Alle  de  Per
zen  laten  thans  hunnen  kné- 

vel lang  wasfen,  doch  voor  het  overige  houden  zij  den  baard  kort  met  defchaa
r, 

Z\ j   dragen  allen  eenen  rok,  die  hun  tot  aan  de  waden  der  beenen  komt,  en 

veel  gelijkheid  heeft  met  de  kléding,  welke  men  zo  menigvuldig  onder  de  over- 

hlijfzels  van  Perfepolis  vind ,   plaat  XXL  De  mouwen  zijn  nauw,  en  boven  de  han
- 

den gemeenlijk  toegeknoopt.  Om  de  heup  binden  zij  eenen  gordel,  g
elijk  alle 

de  Oosterlingen.  In  het  léger  tc Konmdsch  droegen  alle  de  officiers,  gel
ijk  ook 

de  onderofficiers  en  gemeenen ,   hunnen  patroontas  onder  den  linken  arm ,   en  hun- 

hen kruithoorn  aan  de  regte  zijde.  Dc  fabel  hangt  op  de  linke  heup.  
Hunne  broe- 

ken, die  gemeenlijk  van  geftreept  lijnwaat ,   doch  veelcijds  ook  van  zijden  (lof ie 

zijn  gemaakt ,   zijn  wijd  en  lang ,   hoewel  op  verre  na  zo  gr
oot  niet  als  de  fchak- 

fchir  der  Turken.  De  voornaame  officiers  dragen  zwaïte  laerzen
,  die  hun  tot 

aan  de  kniën  komen,  en  zulke  hooge  en  fpitze  hakken  hebben, 
 dat  zij  ei  fchicr 

in  het  geheel  niet  in  kunnen  gaan;  waai  om  een  bediende  hun  
ook  aanftonds  een 

paar 
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paar  pantoffels  moet  brengen ,   zodra  zij  van  het  paerd  Rijgen.  De  aanzienlijke 

Turken  dragen  korre  geele  of  roode  iaerzen  zonder  polleveijen.  De  pantoffels, 

waarmede  de  aanzienlijke  Perzen  op  gezelfchap  gaan ,   hebben  insgelijks  hooge 

en  fpitze  hielen,  en  op  de  binnen  zooien,  onder  de  hakken,  fraai  gefchilderde 

bloemen.  Het  eerffe  is  ongemaklijk ,   en  het  Iaat  Re  eene  zonderlinge  pragt,  die 

ondertusfehen  van  dat  nut  is,  dat  de  fchilders  er  iet  meêverdienen.  Hetover- 

léder  der  pantoffels  is  gemeenlijk  van  groen,  gelijk  dat  der  Turken  van  geel  lé- 

der. De  kouzen  zijn  van  Europisch  laken  gemaakt,  en  gaan  over  de  broeken 

tot  aan  de  kniën.  De  kléding  van  een’  aanzienlijk’  burger perfoon  is  alleen  van 
de  voorgaande  onderfcheiden ,   dat  deze  eenen  overrok  (Turksch  benisch )   aan 

beeft,  die  des  winters  gemeenlijk  met  eenen  pels  gevoederd  is.  Een  koopman 

draagt  gemeenlijk  eene  ruige  muts  zonder  fasch ,   eenen  korten  pelsrok  zonder 

mouwen,  pantoffels  met  breede  polleveijen  en  zokken,  die  alleenlijk  tot  aan  de 

enkels  komen.  De  gemeene  Pers  draagt  eene  muts,  die  onder  zeer  wijd  is, 

en  aan  elke  zijde  twee  tippen  heeft,  gelijk  de  afbeeldzels p.  De  Perzen,  wel- 

ken anders,  gelijk  alle  Oosterlingen,  zeer  zindelijk  zijn,  veranderen  zeer  zel- 

den van  linnengoed ;   om  die  réden  dragen  zij  in  het  gemeen  hemden  van  ge- 

ftreept  lijnwaat.  De  vrouwen  van  den  midden  Rand  (Van  hoogen  rang,  heb  ik 

er  geen  gezien)  kléden  zig  zeer  zonderling.  Om  haare  beenen  hebben  zij  veel 

lijnwaat  gewonden,  op  dat  dezelven  zeer  dik  en  plomp  zouden  worden.  Haare 

opperkléderen  zijn  kort ;   en  om  het  hoofd  hebben  zij  eene  ménigte  van  lappen 

gewonden,  en  daarover  hangen  zij  een’  grooten  witten  doek'.  Vóór  het  aange* 

zigt  hebben  zij  ook  een’  witten  doek  hangen ;   alleenlijk  is  dezelve  niet  zo  lang, als  die  der  Arabifche  vrouwen.  Kortom,  de  geheele  kléding  der  PcrfiRbe 

vrouwsperfoonen ,   alsméde  de  laerzen  en  pantoffels  der  aanzienlijke  lieden  ver- 

dienen in  het  geheel  niet  door  vreemde  volken  nagevolgd  te  worden.  De  ove- 

rige kléding  der  mannen  heeft  veel,  dat  haar  boven  de  Turkfche  doet  Rellen, 

en  gelijkt  zeer  naar  de  Poolfche. 

Men  hoopte  van  week  tot  week ,   dat  er  eene  karavane  van  Schhas  naar  Abu- 

fchahhr  zou  vertrekken.  Doch  de  handel  tusfehen  deze  beide  Réden  was  nog 

zo  zeer  gcRremd,  dat  ik  tot  den  i4Jen  maij  moest  wagten ,   voor  dat  zig  een 
genoegzaam  getal  reizigers  verzamelde,  om  met  eenige  veiligheid  het  te  kunnen 

wagen ,   zig  op  weg  te  begéven.  Nu  ging  onze  reis  évenwel  nog  langzaam 
voord ; 
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Voord ;   want  den  T/charwadars ,   of  eigenaaren  der  lastdieren ,   kon  het  weinig 

fchélen,  hoe  lang  zij  op  weg  waren ,   als  zij  flegts  hunne  paerden,  muilezels  en 

ézels  om  niet  en  wél  konden  voederen ;   en  daar  wij  thans  overal  gras  in  over- 

vloed vonden  ,   déden  wij  maar  kleine  dagreizen.  Den  eerflen  dag  kwamen 

Wij  niet  Verder,  dan  omtrent  eene  halve  mijl  van  de  Rad,  alwaar  de  kafie  zig 

eerst  zou  verzamelen.  Den  icden  mai  reisden  wij  maar  st  nur  tot  TfchismaSe- 

JU ,   (plaat  17.)  en  den  ió'ien  4   uuren  tot  aan  de  vlakte  bij  Bendu.  Dit  dorp  ligt 

zeer  hoog  aan  de  oostzijde  van  een  gebergte ,   en  heeft  veele  hoven  met  wijn- 

ftokken,  amandelen,  perziken,  vijgen  en  andere  vrugtboomen.  Ik  zag  dezen 

dag  ook  nog  fneeuw  in  de  klooven  der  hooge  bergen.  Den  17'^n  was  onze 

weg  wat  flegt  over  bergen  en  heuvels ,   en  wij  légerden  ons  reeds  weer  na  2 
Uuren. 

Op  dezen  dag  ontmoette  ons  eene  kafie,  in  dewelke  30  of  40  Arabiërs  van 

Bahhrein  en  Katif  waren ,   welken  allen  naar  Mefched  reisden ,   om  het  graf  van 

ALi  iBN  musa  ERRiDDA,  een’  der  12  Imams  der  Schiitcn,  te  bezoeken.  Onder 

dezelven  waren  ook  eenige  Arabifche  vrouwsperfoonen.  Elke  Schiit,  wiens 

gezondheid,  vermogen  en  beroep  het  toelaten,  is ,   volgens  de  mohammedaan- 

fche  wet,  zo  wel  als  een  Sunnit  verpligt,  eenmaal  naar  Mekka  te  reizen.  Doch, 

wijl  dit  niet  alleen  gevaarlijk  en  kostbaar,  maar  ook  onaangenaam  voor  hun  is, 

naardien  zij  op  deze  reis  door  de  Sunniten  als  ketters  met  veragting  behandeld 

worden ,   vergenoegen  zig  veelen  alleen  met  het  bezoeken  van  een  of  meer  gra- 

ven hunner  Imams.  Indien  iemand  vermogen  heeft,  en  zelf  niet  naar  Mekka 

of  naar  de  graven  der  Imams  reist,  word  na  zijnen  dood  zo  veel  van  zijne  na- 

latenfchap  genomen ,   dat  een  ander  in  des  overlédenen  plaats  de  reis  kan  doen. 

Om  die  réden  vind  men  zo  veeie  bedevaarders  van  beroep ,   die  zulk  eene  rek 

Voor  eene  kleinigheid  ,   en  daar  méde  niettemin  winst  doen.  Zelfs  waren  in 

onze  kafie  drie  van  deze  landlopers  uit  Bdhhrein  en  Lachfa,  waarvan  de  eene 

reeds  9   reizen  voor  9   onderfcheiden  overlédenen  gedaan  had.  Die  van  Bah- 

h-ün  kwamen ,   fchénen  ook  grootftendecls  gehuurde  bédevaarders  te  zijn.  Woi- 

régen  van  hun  réden  op  ézels ,   dc  anderen  gingen  allen  te  voet.  Zij  waren  on- 

gemeen flegt  gekleed,  en  elk  had  zijne  ganfche  pakkaadje,  namelijk  eenen  bun- 

del met  brood  en  gedroogde  dadels,  en  eene  koperen  lampetkan  ,   die  zij  tot  het 

wasfehen  gebruiken,  op  den  rug.  Ik  heb  zelfs  in  Arabië  nooit  zulk  eene  bédel- 

11.  d k el.  Y   agtige 

\ 

V 
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delagtige  karavane  gezien  als  deze  was.  De  onverwagte  zamenkomst  van  deze 
Aiabiers  in  een  vreemd  land  verfchafte  mij  veel  vergenoegen.  Zij  kusten  den  eenen 
na  den  anderen  wel  viermaal  beide  de  wangen  ,   en  éven  zo  veele  reizen  de  hand , 
en  herhaalden  daarbij  telkens  de  vraag,  hoe  zij  geleefd  hadden?  Die  van  Bahhrein 

vraagden  aan  onze  Arabiërs  naar  den  weg  naar  Mefched ;   en  de  onzen  vraagden 
de  anderen  naar  den  weg  naar  Abufch&hhr ,   en  men  verzékerde  elkander  van  weêrs* 
zijde,  dat  men  in  geen  land  in  de  waereld  met  zo  veel  zékerheid  kon  reizen  als  in 
Perlië.  In  hunne  kléding  hadden  zij  gewislijk  ook  niets  van  rovers  te  vrézen. 
Vervolgens  werd  er  gevraagd,  hoe  veel  een  pond  brood,  rijst  of  boter  in  de 
landflxecken  kostte,  van  waar  zij  gekomen  waren?  Beide  partijen,  welken 

misfchien  uit  een  fchraal  gewest  kwamen,  verbeeldden  zig  in  een  paradijs  ver- 
plaatst te  wezen;  ik  verwonderde  mij  dus  in  het  geheel  niet,  dat  deze  arme  lie- 

den zo  gaern  als  gehuurde  bedevaarders  naar  Mefched  reizen.  Éindelijk  werd 
nog  van  de  huislijke  belangen  gefproken ,   daar  zommigen  tijdingen  wilden  heb- 

ben, anderen  die  wilden  laten  overbrengen,  en  zo  eindigde  deze  zamenkomst 
met  veele  vierige  goede  wenschcn.  Het  was  droevig,  in  Perfië,  18  jaarenna 

den  dood  van  nadir  schah,  nog  zo  veele  eenoogigen  aantetreffen ,   die  het  an- 

der oog  door  de  wreedheid  van  den  gemelden  dwingland  verloren  hadden.  On- 

der de  Arabiërs  van  Bahhrein  waren  ook  vcrfcheiden  van  die  ongelukkigen.  Ik 

heb  zelfs  te  Suratte ,   Maskat ,   Basra  en  Bagdad  nog  blijken  zijner  wreedheid, 
zowel  aan  Arrnenifche  als  aan  Mohammcdaanfehc  kooplieden,  gezien,  die  nader- 

hand hun  vaderland  verlaten  hadden. 

Den  i   8 den  reisde  ik  met  eenigen  van  de  kafle  vooruit  tot  Mordha ,   alwaar  dé 
anderen  eerst  den  volgenden  dag  bij  ons  kwamen.  Den  20^0  kwamen  wij  tot 

Grif ,   den  21  den  tot  Khaniek  en  den  22^  tot  Aids.  Naar  mate  wij  den  Perli- 
fchen  zeeboezem  naderden  ,   en  dus  laager,  en  in  een e   dikker  lugt  kwamen, 
nam  de  hitte  ook  Reeds  toe.  Nooit  heb  ik  zo  veele  en  zo  grootc  verfchie- 

tendc  Herren  gezien,  als  bij  Auis  en  Mordha ;   en  nergens  heb  ik  zo  veele  glins- 
terwormen  gevonden ,   als  bij  Mordha  en  Khaniek.  De  lugt  was  aldaar  met  de- 

zelven  en  defosforifche  lichten,  dat  zij  van  zig  géven,  als  vervuld.  Het  zodia- 

kaal licht  heb  ik  insgelijks  nergens  zo  fchoon  gezien,  als  op  deze  reis  in  Perfië. 

Kerim  khan  had  voor  eenigen  tijd  een  kommando  naar  een  dorp  in  de  ftreek 

van  Kasferün  gezonden,  om  zig  van  eenen  oproerling  meester  te  maken ,   die 

zig 
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2ig  tégen  zijne  bevélen  had  verzet,  of  die 
 misfchien  niet  zo  veel  had  kunnen 

betalen ,   als  men  gevorderd  had.  Doch  hij  was  met  ziin  ganf
chegeflagt  naar  een 

dorp  in  de  nabijheid  van  Auis  ontfnapt ,   en  de  krijgsbenden  hadden ,   gelijk  bet 

de  gewoonte  is ,   zijn  dorp  geplunderd  en  verwoes
t.  Wij  troffen  hier  omtrent 

200  boeren  aan  onder  het  bevel  van  hunne  kalatitdrs
  en  eenen  khan,  die  hier  vier 

dagen  belleed  hadden,  om  zig  te  verzamelen. 
 Bij  onze  aankomst  trokken  zij 

eindelijk  uit,  om  den  weêrfpanling  te  halen.  Zij
  kwamen egter  tégen  den  avond 

te  rug  met  berigt ,   dat  hij  reeds  voorlang  van  hier  naar  Benderngk
  de  vlugt  ge- 

nomen had.  Op  die  wijze  is  het  thans  met  de  krijgsge
fteldheid  in  Perfië  gele- 

gen. Het  groothe  gedeelte  der  aanzienlijke  lieden  is
  met  de  regering  van  de 

Kurdifche  geflagten  te  onvréden;  wanneer  zij 
 derhalyen  uitgezonden  worden , 

om  hunne  landslieden  als  oproerlingen  op  te  zoe
ken,  laten  zij  hün  gaern  zo 

W   tijd,  dat  zij  kunnen  ontvlugten.  Des  a
vonds  kwam  er  tijding,  dat  een 

boer  die  op  eenen  ézel  van  Grci  naar  Auis  wilde  ri
jden,  onder  weg  geplunderd 

was.  ’   De  khdn  en  zijn  geheel  kommando  fcheen
  zig  éven  zo  weinig  daaraan  te 

Horen,  als  een  janitzaar,  dien  ik
  in  een  dorp  in  Egipte  ontmoette,  

en  die  er 

trots  op  was ,   dat  de  rovers  'het  nog  niet  gewaagd  
hadden ,   des  nagts  bij  hem  en 

zijne  fpitsbroeders,  die  dit  dorp  mo
esten  befchermen,  mtebreken,  fe

noon  Ut 

zeer  dikwijls  bij  hunne  nabuuren  gefchied  was. 
 , 

Van  Auis  af  reisden  wij  des  nagts  ,   o
m  ons  gedurende  de  groote  hitte  des 

dacr..  uitterusten.  Wij  namen  den  omweg  
naar  Komudsch  niet,  maar  gingen 

Varf  den  berg  Sandel  naar  een  dorp  Pir
 ,   daar  wij  den  23fte°  des  morgens  aan, 

kwamen  In  den  volgenden  nagt  trokken  
wij  voorbij  Bosgün,  een  groot  dorp 

met  eenkafteel,  en  légerden  ons  den
  *4ften  op  eene  groote  vlakte ,   bij  het  dorp. 

Tdk;  den  2 5 «en  des  morgens  aan  eene
n  kleinen  vloed  bij  Gatsch;  den  26'  

-   by 

Chawis ,   een  dorp  met  veel  dadelboomen ,   die  thans  veel  van  de  fpnnghaanen 

hadden  -déden;  en  den  27ften  bij  Ahhrh
m,  een  dorp  buiten  het  gebergte,  en 

dus  in  Kermfir  Bij  Gktsch  w
aren  reeds  alle  groene  kruiden  

door  de  groote 

“:f  D   ezen  geraakten  door  do  o—  ti^id  van  jenen» 

inden  brand,  en  de  koopwaaren ,   inagelijks  rngne  kleme  paktedje  g
eiten 

daar  door  in  groot  gevaar.  D
och  het  vuur  werd  met  paerden

dekken  en  zak- 

ken nog  gelukkig  gebluscht,  zond
er  merkUjke  fchade  veroorzaa

kt  te  hebben. 

Bij  Ga  an  in  andere  gewesten ,   alwaar  het  fchoone  land,  dat 
 daar  uitgebrekaan 

y   2   lieden 

- 1 
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lieden  dikwijls  woest  ligt,  weer  wil  bebouwen,  Rcekt  men  het  gras  met  vo'r- 
dagt  in  brand,  even  als  bij  ons  de  hei,  wijl  de  asch  ecne  goede  mest  c'eefr 

Emir  kuneh  khan  ,   dien  ik  reeds  in  februari]  met  een  klein  léger  te  Kor- 
mudsch  ontmoette  ,   was  tot  héden  toe  aldaar  gebléven.  Hij  was  eerst  dezen 
morgen  van  Ahhram  opgebroken,  om  eindelijk  de  belegering  van  Bendenigk  te 

beginnen :   en  wijl  het  hem  zelven  aan  tijd  ontbrak  om  fchattingen  van  de^boe- ren  te  Ahhram  en  de  naburige  dorpen  inte vorderen ,   had  hij  te  dien  einde  een 
kommando  hier  gelaten,  het  welk  den  armen  inwoneren  zijne  Rokken  terdee* 
het  voelen.  Te  Ahhram  verliet  ik,  névens  eenige  anderen,  die  ook  te  paerd 
waren ,   de  kafle,  en  kwam  den  28^n  mai  eenigzins  onpaslijk  en  zeer  vermoeid 
doch  gelukkig  te  Abufchiihhr. 

Ik  woonde  hier  wéder  bij  den  heer  jervis,  en  bevond  mij  dus  in  dit  op- 
zigt  zeer  wél.  Doch  de  groote  hitte  was  mij ,   inzonderheid  daar  ik  éven  Van 
Schiras  ,   en  dus  uit  een  kouder  gewest  kwam,  zo  gevoelig,  dat  ik  haast  maak- 

te om  mijne  reis  verder  te  kunnen  voordzetten.  Ik  vond  daartoe  aanftonds  bij 
mijne  aankomst  eene  zeer  fchoone  gelégenheid ;   want  een  Engelsch  fchip,  dat 
naar  Charcdsch  en  Basra  zou  Ré  venen,  lag  juist  zeilvaerdig;  doch  ik  moest  naar 
mijne  reiszakken  wagten,  die  eerst  den  29ftcn  met  de  kafle  aankwamen.  Nu 

was  dit  fchip  vertrokken ,   en  ik  kon  te  Abufchiihhr  geen  vaartuig  kriigen,  dat 

mij  naar  Charedsch  wilde  brengen,  doordien  de  fchïppers  alhier  voor  degalwet- 
ten  van  mïr  mahenna  vreesden.  Den  30*-  kwam  een  klein  vaartuig  van 
Charedsch;  en  dewijl  de  Hollanders  zowel  met  mïr  mahenna als mfct den fchech 
van  Abufchiihhr  in  vréde  leefden,  huurde  ik  hetzelve  aanRonds ,   en  kwam  daar- 

mede den  sifon  mai  aan  het  gemelde  eiland;  doch  het  Engelsch  fchip  was  eeni- 
ge uuren  voor  mijne  aankomst  van  hier  gezeiid.  Ik  was  derhalven  genoodzaakt 

nog  eenïgen  tijd  op  Charedsch  te  blijven,  het  welk  mij  naderhand  ook  niet  be- 

rouwde; deels  wijl  ik  door  de  Hollanders  zeer  wél  ontvangen  werd ,   deels  ook, 

wijl  ik  hier  eenen  oorlog  bedeefde ,   desgelijken  men  in  Europa  denklijk  niet  ge- 
zien heeft, 

Tl ■   /   •'  :   )   ■ 
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D,  ligging  van  het  eiland  £,/>'-=*•  Charedsch ,   of  Karck ,   is  reeds  in  dc  Bs- 

fchrijving  van  Abrabïê  op  plaat  XIX.  aangewézen.  Ik  heb  aldaar  ook  berigt  ge- 

geven ,   hoe  dit  eiland  onder  de  heerfchappij  der  Hollandfche  O.  I.  maatfehappij 

geraakt  is ,   en  hoe  de  laatfte  hetzelve  weer  verloren  heeft.  De  baron  van  knip- 

huizen ,   namelijk  was  de  ftigter  dezer  volkplanting.  Hij  was  reeds  te  voren 
direfteur  van  den  Hollandfchen  handel  te  Basra  ;   doch  werd  hier ,   misfehien  uit 

eigen  beweging  der  Turken,  die  over  hem  te  onvréden  waren,  mogelijk  tévens 

op  aandrijving  van  andere  Europeërs,  die  de  Hollanders  benijdden,  inde  gevan- 

genis geworpen ,   genoodzaakt  eene  groote  fom  gelds  te  betalen ,   en  Basra  te 

verlaten»  De  heer  van  hulst,  die  nu  de  voornaamfte  in  de  Hollandfche  fak- 

torij  was ,   werd  door  den  Mutajillim  aanltonds  als  agent  erkend ,   doch  tévens 

zobejégend,  dat  hij  naar  Abufchdhhr  vertrok,  werwaard  de  overige  dienaaren 

der  Hollanders  hem  eerlang  volgden.  Die  van  Basra  dagten  aan  niets  minder, 

dan  dat  een  koopman  in  Raat  zou  zijn  zig  aan  hen  te  wréken ;   en  de  kooplieden 

Van  de  andere  Europifche  landaarden  in  deze  Had  geloofden  reeds,  dat  de  Hol- 

landers voortaan  van  den  handel  op  den  Perfifchen  zeeboezem  gehcellijk  zouden 

Litgeilotcn  zijn.  Maar  de  heer  van  kniphuizen  trof  een  vergelijk  met  den  heer 

Van  Benderrigk ,   volgens  het  welk  deze  aan  dc  Hollanders  zou  veroorloven ,   op 

het  eiland  Charedsch  een  magazijn  te  bouwen.  Daarop  ging  hij  naar  Batavia ,   kwam 

in  het  volgende  jaar  terug,  en  vestigde  niet  alleen  den  handel  op  Charedsch,  maar 

noodzaakte  ook  de  Turken  te  Basra  alles  weer  te  betalen ,   was  zij  ten  deele  hem, 

ten  deele  de  andere  Hollandfche  dienaaren  ontnomen  hadden.  Na  den  baron  
van 

Kniphuizen  werd  de  heer  van  hulst  gouverneur  van  Charcdsth .   en  als  deze  eer- 

lang daarna  terug  ontboden  werd,  wijl  hij  het  geluk  niet  had  in  de  goede  gunst 

van  den  gouverneur  te  Batavia  te  Haan,  kwam  de  heer  buschman  in  zijne  plaats, 

die  hier  in  mijn’  tijd  als  een  klein  opperheer  regeerde. 

De  heer  van  kniphuizen  zo  wel  als  de  heer  van  hulst  hadden  met  de  Ara. 

Y   3   bier* 
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bicrs  aan  den  Perfifchen  zeeboezem ,   en  inzonderheid  met  die  te  Benderrigk  ge- 
ftaciig  oorlog  gevoerd,  het  welk  de  Hollanders  veel  kostte.  De  heer  buschman 

had  zig  ten  eerften  agting  weten  te  verwerven.  MJr  mahenna  zond  zijnen 

voornaam  Ren  officier  met  een  aanzienlijk  gevolg  aan  hem,  om  eene  zekere  zaak 

aftedoen.  Misfchien  had  deze  ook  last,  de  Hollanders  te  overrompelen ,   gelijk 

naderhand  dadelijk  gefchiedde.  Doch  de  gouverneur  was  op  zijne  hoede.  Alle 

de  foldaaten  moesten  op  hunne  posten ,   en  de  matroozen  op  de  galwetten  zijn. 

In  het  kafleel  liet  hij  niet  meer  lieden  van  het  gevolg  des  gezants  in ,   dan  hij 

hebben  wilde.  Den  gezant  ontvong  hij  op  eenen  grooten  leuninglloel  in  zijne 

zaal.  Zijn  fchrijver  en  de  vaandrig  Ronden  bij  hem  als  zijne  raaden,  en  alle  zij- 

ne  Zwarten  en  de  overige  bedienden  Ronden  te  weerszijde  van  de  zaal  met  blan- 

ke fabels.  Na  het  gehoor  geleidde  hij  den  gezant  op  den  muur  van  het  kafteel , 

toonde  hem  zijne  Rukken  gefchut ,   en  dat  hij  in  Raat  was ,   om  zig  te  verdédi- 

gen ,   van  welke  zijde  men  hem  ook  mogt  aantasten.  Dit  alles  deed  hij  met  zulk 

eene  groote  kloekmoedigheid  en  met  zijne  gewoone  levendigheid ,   welke  de  Ara- 

biërs  vermetelheid  noemden,  dat  de  gezant,  die  nooit  zulk  een  kaffieel  gezien, 

en  zulk  kanonneren  gehoord  had,  hem  op  den  fchouder  floeg  en  zeide:  „   als 

„   gij  u   zulk  eene  vesting  laat  ontnémen,  zijt  gij  niet  waardig  hier  gouverneur 

„   te  zijn.”  Daarop  vertrok  hij;  en  mïr  mahenna  nam  alle  de  voorwaarden  aan, 

die  dc  heer  buschman  voorgeflagen  had ,   en  zédert  dreven  de  Hollanders  onge- 
floord  eenen  Herken  handel ,   zo  wel  op  Ferfte  ais  op  Basra. 

De  heer  buschman  was  de  zoon  van  een  geagt  predikant  in  Holland ,   die 

hem  ,   naardien  hij  hem  voor  de  Rudie  te  lévendig  vond ,   met  goede  aanbeve- 

lingsbrieven naar  Batavia  zond.  Men  zeide ,   dat  hij  voor  zijn  vertrek  van 

Amfteldam  de  dwaasheid  begaan  had ,   van  met  eenige  ligte  reisgezellen  bij  eene 

waarzegfter  te  gaan,  die  hem  vcrfcheiden  gewigtige  gebeurtenisfen  van  zijn  lé- 

ven voorfpelde.  Tot  dus  verre  was  alles  op  die  voorzeggingen  uitgekomen, 

en  dus  twijfelde  hij  ook  niet,  of  hij  zou,  gelijk  hem  voorfpeld  was,  voor  zijn 

'veertigfte  jaar  fterven.  Deze  gedagte  kwelde  hem  zodanig,  dat  hij  geen  middel 
vond  om  die  te  verzetten,  dan  bij  den  wijn,  en  hij  werd  aan  denzelven  tenlaat- 

Ren  zo  zeer  overgegéven ,   dat  hij  zig  daar  door  bij  zijne  landgenooten  veele 

vijanden  maakte.  Ondertusfchen  was  hij  te  beklagen ,   en  ik  heb  zijn  voorbeeld 

alleenlijk  ter  waarfchouwing  van  anderen  willen  aanhalen ,   die  ook  begerig  mog- 

tefl 



AANMERKINGEN  te  CHAREDSCH.  175 

ten  zijn  om  hun  lotgeval  in  'de  waereld  te  voren  te  wéten.  Hij  was  een  braaf 

heer ,   en  iiverig  in  den  dienst  der  Hollandfche  maatfchappij.  Hij  was  gastvrij 

omtrent  vreemdelingen,  doch  een  vijand  van  veele  pligtplégingen.  De  geenen, 

die  ziine  nodiging  ten  eerflen  aannamen ,   en  het  zig  éven  zo  wél  lieten  gevallen 

als  in  hun  eigen  huis,  of  die  het  ronduit  zeiden  als  zij  niet  konden  blij  ven,  wa- 

ren hem  het  aangenaamst.  Dan  weet  ik,  zeide  hij,  dat  zjj  met  mij  te  vréden 

zijn,  en  ik  ben  vergenoegd  met  hun.  Maar  Ronden  zij  in  twijfel,  of  zij  zijne
  aan- 

biedingen en  dienften  wilden  aannémen  of  niet ,   dan  werd  hij  gémelijk.  Ik  heb 

zelf  eens  gezien,  dat  hij  twee  Franfche  officiers  en  eenen  Engelfchen  fchipper, 

die  den  ganfehen  namiddag  en  avond  vrolijk  bij  hem  hadden  doorgebragt ,   het 

kasteel  uitjaagde,  wijl  zij  niet  konden  tot  een  befluit  komen,  of  zij  in  zijn  
huis 

of  aan  boord  wilden  flapen.  Als  de  pligtplégingen  hem  te  lang  duurden,  riep 

hij  den  fchildwagt  toe,  de  poort  vaerdig  te  openen,  op  dat  de  lieden  uit 
 het 

kasteel  konden  komen.  De  gasten,  die  geen  Hollandsch  verflonden ,   meenden, 

dat  men  hen  in  de  wagt  zou  brengen,  liepen  derhalven  uit  alle  ma
g t,  zonder 

eens  affeheid  te  némen;  de  heer  buschman  riep  
hen  in  het  Portügeesch  na: 

goeden  nagt,  goeden  nagt;  doch  zij  waren  blij
de,  de  poort  open  te  vinden, 

en  hielden  niet  op  met  lopen ,   tot  dat  zij  hun  boot  bereikt  hadden. 

KERiMKHaN,  de  fiadhouder  van  Perfië,  had  o
ok  eenige  maaien  fchattmgen 

Van  de  Hollanders  geëischt,  doch  was  telkens  zo  afgeweze
n  ,   dat  hij  het  in  de 

laatfte  jaaren  niet  weer  beproefd  had.  Thans  was  hij  over  vcrfcheid
en  fchechs 

op  deze  kust  te  onvréden.  De  geenen,  op  welken  hij  het  meest  geftoord 
 was, 

waren  mïr  mahenna,  heer  van  Benderngh ,   en  soleiman,  fchech  van  den 

Arabifchen  Ram  Kdab ,   die  allengs  heer  van  alle  de  eilanden  in  Schat  el 

drrab  ,   en  over  een  aanzienlijk  gebied  van  Perfië  was  g
ewoiden.  Als  hij  hun 

deed  aanzeggen ,   dat  hij  met  een  léger  zou  komen ,   bijaldien  zij  niet  betaalden , 

antwoordden  zij  gerustelijk  ,   dat  het  hun  niet  onbekend  was  ,   d
at  hij  mag. 

tig  genoeg  was,  om  hen  van  het  vaste  l
and  te  kunnen  verdrijven ;   doch, 

dat  wanneer  hij  zulks  wilde  ondernémen,  zij  zig  
op  hunne  fchépen  zouden  be- 

géven ,   als  wanneer  hij  hen  niet  verder  zou  kunnen  ve
rvolgen.  In  dit  jaar  ruk- 

te kerimJ khS.n  zelf  met  een  aanzienlijk  léger  tegen  fchech  sol
eiman,  en  zond 

een  ander  léger  onder  bevel  van  Etnif  kuneh  khen  tegen  mi
r  mahenna.  De 

Veldheer  bleef  over  de  drie  maanden  te  Kormudsch,  gelijk  ik  h
ier  vooi  leeds 

aan- 
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aangemerkt  heb,  om  eerst  bondgenooten  te  zoeken,  die  eene  kléine  zeemagt 
hadden ,   en  dezen  waren  moeijelijk  te  vinden.  Alle  de  kleine  fchechs,  van  het 
voorgebergte  Berdistan  af  tot  aan  Hormus  ,   waren  in  hetzelfde  geval  met  mïr 
mahenna;  zij  betaalden  namelijk  ook  geen  fchatting.  De  inwoners  te  Kor.kun, 
welken  het  naast  bij  Kormudsch  waren,  fliepen  reeds  alle  nagten  op  hunne fché- 
den  ,   om  aanflonds  onder  zeil  te  kunnen  gaan ,   wanneer  zij  door  de  Perzen  mog- 
ren  overvallen  worden.  Kerïm  khan  kon  zig  nu  op  niemand  dan  alleen  op  fchech 
nasser,  heer  van  Abufchahhr,  verlaten;  want  deze  trok  veel  voordeel  van  den 
handel  zijner  Had  met  Schiras,  en  durfde  zig  derhalven  niet  tégen  hem  verzet- 

ten ;   daarenboven  was  hij  zelf  ook  nog  in  eenen  oorlog  ingewikkeld  met  mïr 
mahenna,  Maar  zijne  zeemagt  was  te  klein  ,   om  alleen  den  vijand  te  kunnen 
bedwingen.  De  tVekll  wendde  zig  derhalven  tot  de  Europeërs.  De  Hollanders 
op  Charedsch  wilden  zig  in  het  geheel  niet  met  dien  oorlog  bemoeijen.  De  En- 
gelfchen  te  Abufchahhr  wilden  er  ook  niet  gaern  méde  te  doen  hebben  :   doch 
daai  mui  mahenna  al  te  Hout  geworden  was,  beloofde  de  heer  jervis  eindelijk, 
dat  hij  den  fchech  nasser  eenen  kruisfcr ,   of  klein  oorlogfchip,  tot  hulp  zou  gé- 

ven. De  vijand  zou  nu  te  land  door  Emir  kuneh  khan,  en  ter  zee  door  de 

fchépen  van  den  fchech  nasser  en  het  Engelsch  oorlogfchip  aangetast  worden. 
Ondertusschen  had  mïr  mahenna  tijd  om  zig  in  Haat  van  verdédiging  te 

Hellen.  Bendemgk  voorzag  hij  eerst  rijklijk  van  lévensmiddelen.  Verfcheiden 
inwoners  uit  deze  flad  beS«Vun  zig  mar  Charedsch-  Doch  de  Hollanders  vrezen- 

de, dat  hunne  eigen  onderdaanen  door  dezen  aanwas  van  volk  gebrek  aan  lévens- 
middelen  zouden  lijden,  of  dat  kerïm  khan  en  nasser  hun  den  handel  op  Perfië 
zouden  verbieden  ,   als  zij  de  weêrfpanlingen  in  befcherming  namen,  of  dat  de- 

ze vlugtenden  zelfs  zouden  kunnen  tragten,  mïr  mahenna  op  het  eiland  te 
lokken,  werden  zij  allen  weer  terug  gezonden.  Mïr  mahenna  zond  daar  op  zij- 
ne  ganfche  familie  en  de  inwoners  van  Bendérrigk  naar  uS Chouéri ,   een  klein 
onbewoond  eiland,  bijna  eene  duitfche  mijl  van  Charedsch.  Men  zou  denken , 
dat  de  fchech  nasser  zou  getragt  hebben ,   den  vijand  te  beletten  van  zig  aldaar 
te  vestigen;  doch  het  fcheen,  dat  hij  zig  in  het  geheel  niet  daaraan  kreunde. 
Hij  voorzag,  dat  mïr  mahenna  tégen  de  landmagt  niet  befland  zou  zijn ,   en 
gunde  derhalven  den  Perzen  niet,  dat  zij  een’  grooten  buit  te  Ben derrïgh zouden vinden,  en  vleide  zig  ondertusfehen ,   dat  zij  den  vijand  zo  zouden  verzwakken , 

dat 

S 
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dat  het  hem,  met  hulp  der  Engelfchen,  naderhand  gemaklijk  zou  zijn,  alle  de 

rijkdommen  ,   die  men  naar  Chouêri  had  gevoerd  ,   ja  den  vijand  zelven  in  zijne 

handen  te  krijgen.  Midlerwijl  werd  dit  klein  eiland  in  korten  tijd  volkrijker, 

dan  eenig  ander  in  den  ganfehen  Perfifchen  zeeboezem. 

Eindelijk  in  het  laatst  van  mai ,   na  dat  mir  mahenna  tijds  genoeg  gehad 

had,  om  zig  op  Chouêri  te  verflcrken,  kwam  Emir  kuneh  khrn  met  zijn  lé- 

ger vóór  Benderrïgk  aan ,   en  nog  eenige  duizend  man ,   welken  kerim  kruin  van 

zijn  léger,  dat  thans  bij  Goban  Rond,  afgezonden  had ,   voegden  zig  bij  hem. 

Maar  de  vloot  van  Abufchahhr  was  nog  op  verre  na  niet  gereed  om  uittelopen , 

en  dus  had  mir  mahenna  van  den  zeekant  nog  niets  tevrézen.  Midlerwijl  ont- 

liepen hem  veele  foldaaten,  die  het  thans  voor  raadzaamer  agtten,  het  met  de 

fterkfte  partij  te  houden.  Dit  bragt  hem  fchier  tot  wanhoop.  Hij  liet  al  het 

vee ,   dat  hij  niet  kon  meêvoeren ,   doodflaan ,   of  tot  gebruik  onbekwaam  maken. 

De  huizen,  of,  liever,  de  hutten  zijner  Rad  waren  reeds  voor  lang  ledig.  Hij 

zelf  had  eenige  nagten  op  het  water  doorgebragt.  Den  i^n  junij  moest  alles 

aan  boord,  en  den  aankwam  hij  met  17  zeilen,  waaronder  5   galwetten(*)  , 

doch  de  overigen  allen  kleine  vaartuigen  waren ,   naar  Chouêri. 

Dit  klein  onvrugtbaar  eiland  was  thans  het  gansch  gebied  van  mir  mahen- 

na ,   die  kort  te  voren  nog  heer  over  een  aanzienlijk  dilfrikt 
 op  het  vaste  land 

was.  Voor  menfehen  had  hij  wel  genoeg  lévensmiddelen  herwaard  gebragt ; 

doch  het  ontbrak  hem  ras  aan  voeder  voor  het  vee,  en  hij  zou  ’er  zeer  kwalijk 

am  geweest  zijn,  indien  de  Hollanders  hem  niet  veroorlofd  hadden,  zijne 

fchaapen  naar  Charedsch  te  zenden.  Naardien  het  ganfche  eiland  uit  zandheu- 

vels beftaat ,   konden  de  flegte  hutten  de  nieuwe  inwoners  weinig  befchutten 

tégen  de  groote  hitte ,   en  er  ftorven  dus  veele  menfehen.  Mir  mahenna  zelf 

Was  thans  fchier  tot  alle  bézigheden  onbekwaam.  Met  een  oog  was  hij  geheel 

blind ;   het  andere  was  fterk  ontdoken ,   en  in  het  algemeen  wist  hij  zig  in  de 

tégen- 

(*)  De  inboorlingen  noemen  zulk  een  klein  gewapend  vaartuig  eigenlijk  Kalbet,  en
  die  nog 

kleiner  zijn,  welken  zij  in  tijd  van  nood  ook  wapenen,  Batil.  In  het  algemeen  Rebben  deA
ia* 

biers  in  alle  gewesten  voor  alle  hunne  fchépen  van  verfcbülende  grootte  en  bouwwijze  éven  zo 

onderfebeiden  n samen ,   als  de  Europcërs. 

II.  DEEL. z 
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tégenwoordige  gefleldheid  van  zaaken  zo  weinig  te  helpen,  dat  hij  bijna ailes  op 

zijne  officiers  moest  laten  aankomen,  van  dewelken  hij  zommigen,  deels  in  zij- 

ne dronkenschap ,   deels  wégens  hunne  ongehoorzaamheid  reeds  de  ooren  had 

laten  affnijden.  Dit  gefpuis  bleef  hem  egter  bij  aanhoudendheid  getrouw.  Om 

dezen  tijd  kregen  wij  ook  berigt ,   dat  soleiman  ,   de  fchcch  van  den  ftam  Kaab , 

insgelijks  door  kerïm  KHaN  van  het  vaste  land  verdréven  was ,   en  zig  naar  de 

eilanden  in  Schat  el  arrah  begeven  had. 

De  vloot  van  Abufchahhr  liep  eindelijk  den  4   Junij  uit ,   en  deze  zou  Mm 

mahenna  den  laatsten  flag  toebrengen.  Dezelve  beftond  uic  eenen  kruisfer  der 

Engelfchen  ,   waarop  kapitein  price  het  bevel  voerde,  verders  uit  de  fchépen 

van  den  fchech  nasser  ,   drie  galwettcn  en  twee  batils.  De  heer  natter  , 

fchrijver  der  Engelfchen  te  Abufchahhr,  welke  in  zijne  jeugd  eenige  zeereizen  als 

kadet  gedaan  had ,   voerde  het  bevel  op  de  grootste  galwette ,   en  toonde  zig  hier 

als  een’  béter  zeeofficier,  dan  eenig  Arabier  op  deze  ganfche  vloot.  De  zoon 
van  den  fchech  was  op  het  groote  fchip  en  wilde  bij  zijne  landslieden  als  vloot- 

voogd aangemerkt  worden,  doch  hij  was  ten  deele  daardoor,  ten  deele  door 

zijne  kleinmoedigheid  den  Engelfchen  meer  hinderlijk  dan  behulpzaam.  Deze 

vloot  wierp  tégen  den  avond  het  anker  bij  Charedsch.  Mir  mahenna  ,   die  al- 

le zijne  fchépen  reeds  op  het  land  gehaald  had ,   bragt  aanflonds  in  den  volgenden 

ragt  zijne  vijf  galwetten  en  één  batil  weer  in  het  water.  Den  5   !cn  des  mor- 

gens zag  men  ze  reeds  naar  de  Perfifche  kust  itövenen.  In  het  eerst  fcheen  het, 

als  of  de  vloot  van  Abufchahhr  zig  in  het  geheel  niet  daar  aan  liet  gelégenzijn, 

maar  regt  door  naar  Chouêri  wilde  overftéken.  Maar  toen  de  vijand  haar  reeds 

den  wind  afgewonnen  had ,   zeilde  zij  na,  het  eene  fchip  agter  het  andere ,   en  beide 

de  vlooten  fchoten ,   doch  op  zulk  eenen  grooten  afftand ,   dat  zij  elkander  geen 

nadeel  daarmee  konden  doen;  en  indien  wij  het  niet  gewéten  hadden ,   dat  dit 

twee  vijandlijke  vlooten  waren  ,   zou  men  gemeend  hebben  ,   dat  zij  enkel 

vreugdefchooten  déden.  Bij  zonneondergang  zagen  wij  ze  allen  zuidoost ,   fteeds 

agter  elkander  ,   zeilen.  Den  ódsn  des  morgens  vroeg  lagen  de  galwetten  van 

mir  mahenna  tusfehen  Charedsch  en  Chouêri ;   dc  Engelfche  kruisfer  en  eene 

galwette  naar  den  kant  van  Benderrigk  en  het  fchip  van  den  fchech  nasser  niet 

verre  van  de  haven  van  Abufchahhr.  De  jonge  fchech  had  zig  verbeeld,  dat  hij 

met  hulp  der  Engelfchen  den  vijand  aanflonds  den  eerften  dag  zou  bedwingen. 

Zijne. 
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Zijne  vervvagting  dus  te  leur  gefield  zijnde,  ging  hij  des  nagts  op  de  eene  gal* 

wette  en  nam  nog  eene  tweede  en  een  èatil  méde ,   om  zijnen  vader  verflag  van 

zijne  heldendaaden  te  doen  ,   terwijl  hij  zijne  landgenooten  wilde  wijs  maken , 

dat  de  vijandlijke  vloot  ganschlijk  zou  zijn  geflagen  geweest ,   indien  de  En- 

gelfchen  llegts  zijnen  raad  hadden  willen  volgen.  Hij  zou  ook  gaern  de  derde 

galwette  médegenomen  hebben  ,   bijaldien  de  heer  natter  zig  niet  tégen  hem 

verzet  had. 

Het  fchip  van  Abufchahhr  werd  nu  door  eenen  loots  gekommandeerd.  De- 

ze zeilde  naar  de  westzijde  van  het  eiland  Charedsch ,   en  keerde  tégen  den  avond 

weer  terug.  Mir  mahenna  zeilde  rondom  zijn  eiland.  Kapitein  price  en  de 

heer  natter  ,   die  door  hunne  bondgenooten  verlaten  waren,  gingen  alleen 

regt  op  den  vijand  af,  in  hoope,  van  met  hem  handgemeen  te  worden ;   maar 

deze  ankerde  aanftonds,  en  kanonneerde  van  het  eiland  zowel  als  van  de  galwet- 

ten  zo  hevig  op  de  Engelfchen ,   dat  de  laatflen  het  voor  raadzaam  oordeelden , 

weer  om  te  kéren.  Des  namiddags  wierpen  zij  bij  Charedsch  het  anker,  alwaar 

zij  ook  nog  eenige  dagen  bléven.  Het  Arabisch  fchip  kruiste  geftadig  tusfehen 

Abufchahhr  en  Charedsch ,   doch  kon ,   of ,   liever ,   wilde  niet  eerder  naar  dit 

eiland  komen,  dan  den  15*0,  als  wanneer  het  bij  de  Engelfchen  ankerde. 

Mir  mahenna  had  op  het  eiland  Chouêri  geen  haven.  Den  io1e
n  hadden 

wij  eenen  hévigen  ftorm  uit  het  noordwesten ,   waardoor  eene  zijner  galwetten 

zo  zeer  bcfchadigd  werd ,   dat  zij  ten  eenemaal  onbruikbaar  was.  Ondertusfchen 

zagen  wij,  den  i5d-'n  des  morgens,  dat  3   galwetten  en  een  batll bij  het  eiland 

Chouêri  gemist  werden.  Kapitein  price  had  berigt,  dat  de  galwetten  van  Abu- 

fchahhr weer  uitgelopen  waren.  Hij  twijfelde  niet ,   of  mir  mahenna  had  zij- 

ne fchcpen  uitgezonden,  om  dezelven  optezoeken.  Doch,  dewijl  de  Arabiërs
 

zig  van  hem  gefcheiden  ,   en  van  den  nieuwen  krijgstogt  niets  gezegd  hadden, 

kon  hij  hen  niet  opzocken. 

Dezen  avond  was  de  Hollandfche  gouverneur  ongemeen  vro
lijk.  Na  het  éten 

viel  hem  in,  dat  het  misfehien  niet  kwalijk  verzonnen  zou  zijn, 
 a’s  hij  beide  de 

oorlogende  partijen  eens  in  argwaan  bragt.  Tégen  middennag
t  deed  hij  een  Ruk 

gefchut  losfen ,   waarop  alle  de  Europccrs ,   die  op  Charedsch  waren ,   zig  naar 

het  kasteel  begaven.  Zommigen  hadden  gemeend,  dat  het  eiland  of  door  m
ir 

Mahenna,  of  door  de  Arabiërs  van  Abufchahhr  aangetast  werd;  doch  zij  ver- 

Z   2   Hou- 
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Ronden  ras,  dat  de  heer  buschman  flegts  wilde  beproeven ,   of  een  ieder  ook 

gereed  zou  zijn ,   om  te  verfchijnen,  en  het  bevel  van  zijnen  gouverneur  te  ver- 

némen.  Hierop  deed  hij  nog  5   Rukken  18  ponders  van  het  kasteel,  encenige 
kleineren  van  de  galwetten  ,   allen  met  fcherp  geladen ,   naar  den  kant  van 

Chouêri  losfen.  Dit  gaf  den  vreemden  aanleiding  tot  allerlei  gisfingen.  Het 

Engelsch  fehip  en  dat  van  Abuichahhr  ligtten  aanRonds  het  anker ,   en  bij  het 

aanbréken  van  den  dag  waren  zij  reeds  zo  verre  van  het  eiland  verwijderd ,   dat 

wij  ze  naauwlijks  meer  konden  zien.  Mir  mahenna  zal  zig  misfchien  verbeeld 

hebben,  dat  er  of  een  opRand  op  het  eiland  Charedsch  ontRaan  was,  of  dat  de 

Engelfchen  met  hunne  bondgenooten  oneenig  waren  geworden ,   of  dat  deze 

beiden  zig  van  het  kasteel  alhier  wilden  meesters  maken. 

Den  i6*n  kwamen  3   galwetten  en  een  batïl  van  mir  mahenna  zo  digt  bij 
twee  galwetten  en  een  batil  van  den  fchech  nasser  ,   dat  een  zeeflag  onvermij- 

delijk fcheen.  Tot  geluk  voor  beide  partijen  kwam  juist  een  Engelsch  koop- 

vaardijfchip  van  Madras ,   naar  Basra  beRcmd,  dat  eerst  te  Charedsch  wilde  aan- 

leggen, om  eenen  loots  te  némen..  Dit  fehip  zeilde  regt  op  dezelvenaan,  zon- 

der eens  te  weten,  wat  het  voor  kleine  fchépen  waren,  die  hier  elkanderen  wil- 

den Rag  léveren.  De  beide  vlooten  oordeelden  dus  eene  genoegzaame  réden  te 

hebben,  om  zig  wéder  te  fcheiden.  Elk  gaf  namelijk  voor ,   dat  hij  niet  had 

kunnen  wéten ,   wiens  zijde  het  groot  fehip  zou  gekozen  hebben. 
De  kapitein  price  ziende,  dat  hij  mee  dc  Arabiërs  van  Abufchahhr  niets  zou 

uitvoeren  ,   deed  den  voorflag ,   dat  de  Perzen  hem  èenige  duizend  man  zou- 
den géven,  met  dewelken  hij  eene  landing  op  Chouêri  wilde  doen.  Emir 

K.UNEH  KHaN,  die  zijne  benden  in  delédige  hutten  te  Benderrigk  gelégerd  had, 
beloofde  aanRonds  zo  veel  volk  te  géven  als  nodig  zou  wézen.  Doch  de  heer 

jervis  wilde  eerst  nog  eens  beproeven,  of  hij  de  Hollanders  niet  méde  in  het 

fpel  kon  brengen.  De  gcheele  vloot  van  Abufchahhr,  en  op  dezelve  ook  de 

zoon  van  den  fchech,  die  aanRonds  in  den  eersten  nagt  teruggetrokken  was, 
kwam  te  dien  einde  den  19*11  wéder  te  Charedsch.  Doch  de  heer  büschman 

bleef  bij  zijn  vast  genomen  befluit ,   om  zig  in  het  geheel  in  dezen  oorlog  niet 
te  mengen. 

Den  2o*n  bragt  men  den  zoon  des  fchechs  tijding ,   dat  te  Charedsch  twee 
visfersboots  van  mir  mahenna  aangekomen  waren.  Er  was  maar  één  der  vis- 

fers 

\ 
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fcrs  in  dezelven  gebléven,  de  andere  lieden  waren  allen  naar  de  ftad  
gegaan.  De 

jonge  heer  gaf  aanftonds  bevel ,   dat  men  deze  vaartuigen  bij  zijn  fchip  zou 

brengen.  Wijl  de  Arabiers  zo  weinig  wéderftand  ontmoetten,  maakten  zij  zig 

zeer  aemaklijk  meesters  van  dezelven ;   doch  de  Hollandfche  galwetten  beletten 

hen  van  wal  te  gaan.  Toen  zij  zig  hier  aan  niet  kreunden ,   maar  evenwel  de 

zeilen  ophaalden  ,   fchoten  de  Hollanders  met  fnaphaanen  op  hen ,   doch  al  mee 

vergeefs.  Men  gaf  den  gouverneur  hier  kennis  van.  Deze 
 liet  aanftonds  het 

gefchut  op  hun  rigten ;   en  een  kogel  digt  vóór  hun  in  het  wate
r  vallende ,   agtte- 

het  eene  vaartuig  het  voor  best  weer  terug  te  kéren;  maar  het  andere  f
tévende 

niettemin  regtdoor  naar  het  fchip  van  den  fchcch.  Daarop  liep  eene  menigte
 

Arabiers  naar  het  ftrand  ,   om  te  zien ,   wat  nu  de  Hollanders  met  de  Arabiers 

Van  Abufchahhr  zouden  doen.  Toen  de  Mohammedaanen  van  Charedsch  d
en  ar- 

men visfer  vermoord  en  geplonderd  in  het  boot  zagen  liggen ,   konden  zij  zig  niet 

bedwingen,  geweldig  op  den  dader  te  vloeken,  en  tévens  op  die  v
an  Abufchahhr 

te  fchelden.  Dezen  vrézende  overvallen  te  worden ,   trokken  hunne  fabels.  De 

Arabiers  van  Charedsch  ,   welken  geene  foldaaten  waren
 ,   en  dus  geen  fabels 

droegen,  grepen  aanftonds  naar  hunne  groote  mesfen
  en  naar  fteenen;  en  nu 

zagen  wij  de  ongerégeldfte  fchermutzeling,  welke  men 
 zig  immer  kan  verbeelden, 

tot  dat  de  Hollandfche  bootsgezellen  van  de  galwetten 
,   met  de  roers  onder  hen 

begonnen  te  fchieten,  zonder  er  naar  te  zien  ,   of  vriend  of  vijand  geveld  w
ier* 

de.  Verfcheiden  werden  gewond ,   doch  niemand  gedood ;   ondertusfehen  ver- 

loren die  van  Abufchahhr  alle  hunne  fabels  en  pistoolen.  Het  geld,  bij  den  ver- 

moorden visfer  geroofd,  moest  op  ftaande  voet  terug  gegeven  worden,  en  de 

moordenaar  kreeg  voornaamlijk  verfcheiden  houwen.  
De  heer  buschman  liet 

degcenen,  die  met  het  eene  vaartuig  hadden  willen  doorgaan,  
zo  lang  aanhou- 

den, tot  dat  de  jonge  fchcch  het  tweede  weer  liet  uitléveren,  en  wégens  het 

Voorgevallene  om  vergifnis  verzoeken  ,   welk  alles  nog  voor
  zonneondergang 

gefchiedde. 

MrnLERWijL  kwam  een  klein  jagtfehip  van  den  Eng
elfchen  agent  te  Basra 

haar  Charedsch.  Kapitein  vrice,  die  den  2i!lcn  met  de  g
anfche  vloot  van  den 

fchech  nasser  van  hier  zeilde ,   nam  dit  ook  mede ,   om  te  Benden  ïgk  de  Perfi- 

Rhe  troepen  intenémen ,   met  dewelken  hij  eene  landing  op  Chouei i   wilde  doen. 

Toen  zij  digt  voorbij  dit  eiland  zeilden,  vuurden  zij  dapper.  Mïrmahenna, 

Z   3   die 
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die  dit  voor  eenen  groet  fcheen  optenémen  ,   antwoordde  flegts  met  eenen 
fchoot.  Twee  van  zijne  galwetten  waren  nu  onbruikbaar,  en  lagen  met  alle  zij- 

ne kleine  vaartuigen  op  het  land.  Van  zijne  drie  andere  galwetten  en  een  batïl 
hadden  wij  zédert  eenige  dagen  in  het  geheel  geen  tijding  gehoord;  en  men  twij- 

felde niet,  of  hij  had  dezelven  in  eene  gewigtige  zaak  uitgezonden,  doch  men 
wist  niet  waarheen. 

Den  23  den  kwam  de  ganfche  vloot  reeds  weer  van  Benderrigk  terug.  Het 
icheen ,   dat  de  jonge  fchech  ons  met  voordagt  niet  wilde  naderen ;   want  hij 
hield  in  het  eerst  zo  veraf,  dat  het  naderhand  niet  wel  mogelijk  was,  tégen 
den  wind  optekomen.  De  anderen  gingen  allen  nog  dezen  of  den  volgenden 
dag  bij  Charedsch  voor  anker  liggen.  Zij  hadden  geen  troepen  gekregen ;   on- 
dertusfchen  had  Emir  kuneh  kh;in  den  kapitein  price  nogmaals  verzekerd,  dat 
5000  man  tot  zijn  bevel  gereed  waren,  zodra  maar  het  feest  van  hossein  zou 
voorbij  wézen,  en  dit  duurde  van  het  begin  tot  den  10  -n  van  j]Unne  maand, 
of  den  29^11  junij.  De  Engelschman  had  zig  liever  in  het  geheel  niet  op  de 
beloften  van  dezen  Perfifchen  bevelhebber  moeten  verlaten.  Hij  verbeeldde 
zig  reeds  groote  daaden  uitgevoerd  te  hebben ,   wijl  hij  de  ftad  Benderrigk ,   die 
niet  alleen  van  alle  krijgslieden ,   maar  zelfs  van  alle  menfchen ,   verlaten  was ,   in. 
bezit  had  genomen.  Thans  liet  hij  de  Engchchen  en  den  fchech  van  Abufchnhhr 
voor  het  overige  zorgen ;   en  de  fchépen  van  den  laatftcn  verwijderden  zig  tel- 

kens zo  zeer,  als  kapitein  price  den  vijand  naderde,  dat  men  duidelijk  zag,  dat  de 
eene  zo  wel  als  de  andere  zig  op  de  weinige  Engelfchen  verliet,  die  zij  door 
groote  beloften  overgehaald  hadden ,   om  hun  tégen  hunnen  vijand  behulpzaam 
te  zijn.  Kapitein  price  had  ondertusfchen  nog  groote  verwagting  van  zijne 
voorgeflagen  landing.  Hij  wilde  mir  mahenna  allen  toevoer  affnijden.  Alle 
de  fchépen,  inzonderheid  de  galwetten  kruisten  geftadig  rondom  Chouêri,  en 
dooizogten  alle  vaartuigen,  die  op  die  hoogte  kwamen.  Tévens  vuurde  meii 
hevig  op  het  eiland.  ÏvIir  mahenna  beantwoordde  zulks  haast  in  het  geheel 
niet,  en  zijne  arme  onderdaanen  zouden  gaern  gezien  hebben,  dat  de  vijanden 
nog  meer  gcfchoten  hadden;  want  zij  krégen  voor  eiken  kogel,  dien  zij  in  het 
zand.  konden  wédervinden,  een e   rupie,  of  gulden ,   en  waren  daarom  ook  niet 
traag  in  het  zoeken.  Alles  was  op  het  eiland  in  bewéging.  Gróote  wallen  van 

zand,  agter  dewelken  zij  voor  de  kogels,  dip  van  den  zeekant  kwamen ,   veilig 

kon- 
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tonden  zitten,  waren  reeds  voor  lang  opgeworpen.  Thans  wierp  mïr  mahen- 

na  eenen  dergelijken  wal  op  voor  zijne  beide  befchadigde  gal  wetten,  op  dat  dc 

timmerlieden  dezelven  veiliglijc  konden  herftellen ;   en  wijl  hij  misfehien  van  de 

voorgenomen  landing  iet  gehoord  had ,   wierp  hij  ook  overal  batterijen  op ,   waar 

hij  eene  landing  mogelijk  agtte.  Te  zelfden  tijde  werd  nu  ook  het  feest  van 

hossein  met  alle  drift  gevierd,  hetwelk  het  eiland  nog  levendiger  maakte.  Alle 

de  Schiiten ,   die  niet  bij  den  arbeid  bezig  waren ,   liepen  alom  met  groote  trop- 

pen,  van  dewelken  zommigen  veldmuziek  hadden,  met  blootc  mesfen  en  fabels 

»n  de  hand ;   zomtijds  hielden  zij  fcbermutzelingen ,   om  den  flag  bij  Kerbela  te 

Verbeelden,  in  welken  hun  groote  Imam  het  léven  verloren  heeft:  anderen 

Boegen  zig  op  de  borst,  en  beklaagden  den  dood  van  hossein  met  zulk  een  jam- 

merlijk gefchrei,  dat  de  Engelfchen  zouden  hebben  moeten  geloven,  dat  de 

grootfte  ellende  en  onenigheid  op  het  eiland  heerschten,  indien  zij  niet  gewéten 

hadden ,   dat  dit  eene  geestlijke  pïegtigheid  zou  verbeelden. 

Den  2   krégen  wij  tijding,  dat  de  drie  galwetten  en  het  eene  batïl  van 

mïr  ma  henna,  van  dewelken  wij  in  langen  tijd  niet  gehoord  hadden ,   eene  gal- 

wette en  twee  batils  aangetast  hadden ,   die  van  Bahhrcin  naar  Abufchahhr  be- 

ftemd  waren ,   en  waarvan  de  eerfte  veel  geld  en  pacrlen  in  had.  De  twee  ba- 

tils kwamen  te  Charedsch  aan ,   en  bragten  tijding ,   dat  zij  ontfnapt  waren ,   ter- 

wijl de  galwette  door  den  vijand  aangetast  werd.  Den  29^-n  kwam  de  kleine 

vloot  van  mïr  mahbnna  met  de  veroverde  galwette  van  het  noorden,  en  zeilde 

i'cgt  naar  Chouêri.  Kapitein  prior  en  dc  jonge  fchech  lagen  met  hunne  fchépen 
op  den  noordöosthoek  van  het  eiland  voor  anker,  en  het  klein  jagtfehip ,   de 

3   galwetten  en  3   batils  van  Abufchahhr ,   kruisten  allen  aan  de  noordzijde  van 

het  eiland,  dus  op  den  weg,  dien  de  kleine  vijandlijke  vloot  wilde  nemen. 

Thans  dagten  wij  vastlijk,  dat  eindelijk  een  flag  onvermijdelijk  zou  wézen. 

Klaar  als  het  volk  op  het  kleine  fchip  van  Abufchahhr  zag ,   dat  een  van  hun- 

ne fchépen  in  de  magt  der  vijanden  was ,   ontftond  er  een  algemeen  geklag  en 

geween  over  hunne  vrienden  en  nabellaanden ,   die  op  hetzelve  gevangen  of 

gedood  waren:  en  in  plaats  dat  dit  hun  meer  moed  zou  géven,  om  den  vijand 

aantevallen ,   keerden  zij  allen  naar  hun  groot  fchip.  De  lieden  van  mïr  mahenna 

Waren  zo  dwaas  niet  van  hen  te  vervolgen ,   maar  gingen  op  den  noordlijken 

koek  van  hun  eiland  aan  land,  en  verzorgden  zig  in  alle  haast  van  lévensmidde- 

len,. 
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len ,   om  aan  Honds  weer  te  kunnen  in  zee  Heken.  Kapitein  prïce  was  zeer  te 

onvréden ,   dat  de  gahvetten  den  vijand  niet  te  gemoet  gegaan  waren.  Hij  zond 
ze  anftonds  weer  uit,  om  hen  op  het  land  te  befchieten.  Men  kanonneerde 

hevig.  De  beide  fchépen  ligtten  insgelijks  het  anker ,   om  de  galwetten  te  hel- 

pen; maar  nu  had  mir  mahenna  de  veroverde  galwette,  die  zeer  befchadigd 
was ,   reeds  op  het  land  laten  flépen ,   cn  de  zijnen  met  lévensmiddelen  voor- 

zien. Dezen  gingen  toen  weer  onder  zeil.  De  vloot  van  Abufchahhr  volgde , 
en  wijl  zij  den  vijand  niet  kon  inhalen,  kwam  zij  nog  des  avonds  weêr  naar  het 
eiland  terug ,   en  wierp  haar  anker. 

Dezen  dag  zouden  de  drie  galwetten  van  mïr  mahenna  gewislijk  vernield 
zijn  geworden ,   indien  de  Engelfchejn  niet  telkens  door  de  Arabiërs  waren  ver- 

laten.  Doch  daar  was  gefladig  eene  groote  onenigheid  tusfehen  hen.  Kapi- 
tein prïce  had  aan  alle  de  fchepcn  een  lchrifdijk  berigt  gegeven ,   waaruit  zij 

konden  zien ,   of  zij  het  anker  ligten ,   den  vijand  vervolgen ,   terug  komen  zou- 
den e.  z.  v. ,   wanneer  hij  hun  dit  of  dat  téken  gaf ;   maar  de  Arabiërs  bekreun- 

den zig  zeer  weinig  daar  om.  Inzonderheid  oordeelde  de  jonge  fchech  het  flrij- 

dig  met  zijne  eer  te  zijn,  dat  hij  het  bevel  van  eenen  Europeer  zou  gehoorza- 

men. Als  de  Engelfchen  op  den  vijand  afgingen ,   zogt  hij  zig  altoos  zo  ver  af 

te  houden ,   dat  hij  zig  naderhand  kon  verontfchuldigen ,   met  te  zeggen ,   dat 
hij  wégens  tegenwind  niet  weêr  bij  de  vloot  kon  komen.  Het  fchip  van  prïce 
kreeg  heden  eenen  kogel  van  hec  vaste  land,  terwijl  de  Ichech  met  zijn  Ichip 
ver  af  was ,   en  tégen  den  wind  kruiste.  De  heer  natter  was  zo  nabij  den 
vijand,  dat  een  Huk  houts  van  zijne  galwette  gefchoten  werd,  het  welk  eenigen 
van  zijne  Arabifche  matroozeh  kwetfle.  Dit  bragthen,  die  reeds  over  zijne 
vermételheid ,   gelijk  zij  het  noemden ,   geklaagd  hadden,  buiten  alle  réden :   en 
wilde  hij  zig  niet  in  gevaar  Hellen  ,   om  van  de  Arabiërs  neêrgefabeld  te  worden , 
moest  hij  naar  hunnen  zin  kommandéren,  namelijk  verre  buiten  fcheut  blijven. 
Om  deze  en  andere  verdrietlijkheden  verliet  de  heer  natter  ,   névens  de  ove- 

rige Europeërs ,   welken  als  kanonniers  op  de  fchépen  verdeeld  waren,  den  vol- 
genden dag  de  Arabiërs  van  Abufchahhr ,   en  begaven  zig  zommigen  op  het  jagt- 

fchip  van  Basra ,   anderen  op  den  kruisfer  van  kapitein  prïce. 

Den  2<kn  juhj  verloor  de  fchech  twee  kleine  vaartuigen;  het  eene  werd  door 
den  Herken  wind  op  Hr and  gejaagd ,   en  het  andere  werd  genomen.  Den  9dcn 
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kwam  een  groot  Engelsch  fchip  van  Bengalen ,   dat  naar  Basra  wilde.  De  fchip- 

per  had  de  beleefdheid ,   mij  eene  vrije  reis  aantebieden ,   en  ik  kon  ten  aanzien 

van  het  gemak,  en  ook  van  de  veiligheid  naar  het  fcheen,  geen  béter  gelegen- 

heid wenfchen.  Doch  hij  wilde  binnen  een  uur  weder  onder  zeil  gaan ,   en  zo 

fpoedig  kon  ik  niet  vertrekken 5   en  daarenboven  agtte  ik  het  gemak  niet  veel, 

maar  wilde  liever  in  een  klein  open  vaartuig  met  eenen  Arabilchenfchippergaan, 

die  de  uitwatering  van ,   en  de  dorpen  aan ,   den  Schat  el  arrab  kende ,   dan  met  een 

groot  Europisch  fchip,  en  dit  was  mijn  geluk.  Het  klein  jagtfchip,  dat  de  tij. 

ding  van  Basra  gebragt  had,  dat  de  Engelfchcn  van  de  Arabiers  Kdab  niets  te 

vrézen  hadden,  durfde  wégens  de  galwettcn  van  mïr  mahenna  het  thans  niet 

wagen ,   alleen  weer  terug  te  gaan.  Het  ging  dan  met  het  groote  fchip ,   en  bei- 

den werden  kort  daarop  in  den  Schat  door  de  galwettcn  van  soleiman  genomen , 

gelijk  hierna  zal  aangemerkt  worden.  Indien  ik  dus  méde  gereisd  was ,   zou  ik 

Waarfchijnlijk  mijne  werktuigen,  en  mïsfchien  ook  mijne  papieren,  verloren  heb- 

ben. Den  loden  zagen  wij  niet  verre  van  de  Perüfche  kust  tien  galwetten,  en 

nog  eenige  kleine  vaartuigen ,   en  hoorden  naderhand,  dat  zommigcn  derzelven 

mïr  mahenna  ,   en  de  anderen  den  fchech  solman  kaabi  toebehoorden.  
Dus 

hadden  deze  beide  gemeene  vijanden  van  kerïm  kh&n  hunne 
 zeemagt  verenigd. 

Wij  zagen  zeegter  naderhand  niet  meer.  Kapitein  
price  had  zo  veel  vei  dr  ietlijkhe- 

den met  den  jongen  fchech  ,   dat  hij  den  nden  ronduit  verklaarde,  dat  hi
j  in 

den  volgenden  nagt  wilde  terugkéren.  De  fchech  had  noch  geld,  noch  lévens- 

middelen  voor  zijn  volk,  weshalven  hij  ook  het  befluit  nam  van  naar  huis  te 

gaan ,   en  op  die  wijze  nam  de  oorlog  voor  ditmaal  een  einde. 

Mïr  mahenna  ,   die  thans  landvlugtig  was ,   en  gewisfelijk  ten  eenemaale  zou 

ondergebragt  zijn  geworden ,   indien  flegts  de  Arabiers  van  Abufchahhr  den  ka- 

pitein price  en  den  heer  natter  niet  telkens  zo  fahandlijk  verlaten  hadden , 

Verdreef  eenige  maanden  daarna  zelfs  de  Hollanders  van  Charedsch.  De  vesting- 

werken waren  hier  wel  in  goeden  Raat,  en  de  Hollanders  hadden  90  of
  100 

man  om  ze  te  verdédigen,  behalven  40  of  50  matroozen  op  hunne  galwetten, 

doch  het  ontbrak  hun  aan  bevelhebbers.  De  eenigfte  officier,  een  vaandrig, 

dien  zij  plag  ten  te  houden,  was  voor  lang  overleden.  In  dit  jaar,  als  de  heer
 

Buschman  naar  Batavia  keerde,  bragt  de  nieuwe  gouverneur,  de  heer  van 

ttoiriNG,  die  den  2   2^nJulij  aankwam,  wel  eenen  vaandrig  méde,  doch  men 

II.  d   e   e   l.  A   a   zei- 
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zciJc  ,   dat  hij  te  voien  nooit  krijgsdienst  gedaan  had ,   en  de  fuldaaten  waren 

niet  wél  over  hem  voldaan.  Een  fchrijver,  tamm  geheten,  zou  met  den  heer 

VAN  IIOUTING  te  gelijk  deel  aan  de  regering  gehad  hebben ;   doch  deze  had  zig 
eenige  dagen  voor  de  aankomst  van  den  gouverneur  doodgefchoten  (*).  De 
heer  van  hcuting,  die  noch  de  taal,  noch  de  zéden  der  Arabiërs  in  den  Per- 

iifchcn  zeeboezem  kende,  was  er  kwalijk  aan,  daar  hij  zulk  cene  gewigtige 

post,  in  zulke  netelige  tijdsomftandigheden ,   moest  overnémen ,   zonder  bekwaa* 

me  lieden  bij  zig  te  hebben,  op  wiens  raad  hij  zig  kon  verlaten.  Mir  mahen* 

na  dit  merkende,  was  ten  eerften,  na  dat  de  heer  buschman  zijn  ampt  neêrge- 

legd  bad  ,   en  kapitein  price  weer  naar  Indië  vertrokken  was ,   zo  flout ,   dat 

hij  den  handel  der  Hollanders  begon  te  ftremmen-  Zij  verenigden  zig  nu  met 

den  fchech  van  Abufchahhr ,   maakten  eerlang  de  galwetten  van  den  vijand  on- 

bruikbaar, cn  déden  zelfs  in  Oótober  eene  landing  op  Chouêri.  Doch  wijl  hier 

geen  orde  gehouden  werd  ,   en  de  Hollanders  zo  wel  als  hunne  bondgenooten 

zig  aanftonds  verfpreidden ,   werden  zij  van  de  kavallerij  van  mïr  mahenna, 

welke  zij  hier  in  het  geheel  niet  verwagtten,  overvallen  en  neêrgefabeld.  Kort 

daarop  deed  mïr  mahenna  eene  landing  op  Charedsch,  en  bemagtigde,  door 

verraderij  van  eenen  Persiaan ,   het  kasteel  en  dus  ook  het  ganfche  eiland ,   waar  bij 

eene  menigte  waaren ,   die  eerst  onlangs  van  Batavia  gekomen  waren ,   in  zijne  han- 

den viel.  Het  Perfisch  léger  was  nu  voor  het  grootfte  gedeelte  van  Benderrigk 

weggetrokken  ,en  derhalven  kon  mïr  mahenna  weer  bezit  daar  van  nemen. 

Ik  ben  bij  het  verhaal  van  den  kleinen  oorlog  in  den  Perfifchen  zeeboezem , 

zo  verre  ik  denzelven  méde  aangezien  heb,  wat  breedvoerig  geweest,  om  mij- 

ne lézers  te  tonen’,  hoe  weinig  de  Europeërs  zig  op  de  Mohammedaanen  kun- 
nen verlaten ,   met  dewelken  zij  zig  in  een  verbond  tegen  Mohammedaanen  in- 

laten. Men  zal  niet  veel  hulp  aan  hen  hebben.  Het  was  hier  ongetwijfeld 

grootlijks  het  belang  van  den  fchech  van  Abufchahhr ,   dat  mjr  mahenna  ten 

eenemaale  te  ondergebragt  werd  ;   doch  er  was  niet  de  minfte  orde  op  zijne 

fchépen.  Zijne  bevelhebbers  zogten  altoos,  misfehien  uit  vrees  voor  hun  léven, 

mogelijk  ook  om  dat  zij  omgekogt  waren,  eenen  flag  te  vermijden,  en  dus  wer- 

den 

[   (   *   )   Zie  Beschrijving  van  Aabiè’,  bl.  309,  ] 
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den  de  Engelfchen,  en  naderhand  de  Hollanders,  gedurig -door  hen  verlaten. 

Zo  lang  de  Hollanders  hunne  faktorijen  te  Basra  en  Gambrön  hadden ,   hebben  zij 

mogelijk  vee!  gewonnen.  Ondertusfchen  is  hun  de  eer,  van  een  eiland  met  eene 

vesting  in  den  Perfifcben  zeeboezem  te  bezitten ,   zo  duur  komen  te  Raan ,   dat 

zij  waarfchijnlijk  de  moeite  niet  zullen  némen  om  Charedsch  weer  te  vero- 

veren. (   *   ) 

De  Rad  Charedsch ,   welke  de  Hollanders  eerst  zédert  weinige  jaaren  op  den 

noordoosthoek  van  dit  eiland  aangelegd  hebben  ,   ligt  op  290.  15/  poolshoogte. 

He  aanleg  en  grootte  derzelve  ziet  men  op  plaat  XXXVIII.  A.  is  het  kasteel, 

welk  de  baron  van  kniphaüsen  bouwde-  In  het  zelve  was  de  woning  van  den 

gouverneur,  een  aartig  gebouw.  In  de  tegenoverliggende  Courtine ,   of  gordijn, 

woonde  de  vaandrig,  verders  had  men  hier  ook  nog  eenige  vertrekken ,   wel- 

ken  de  gouverneur  altijd  voor  zijne  gasten  gereed  hield.  Aan  beide  zijden ,   ten 

noorden  en  zuiden,  waren  pakhuizen,  doch,  wijl  deze  te  klein  waren,  om  de 

lading  te  bergen  van  twee  groote  fchépcn ,   welken  jaarlijks  van  Batavia  plagten 

te  komen,  waren  er  ook  nog  pakhuizen  in  de  Rad,  voornaamlijk  bij  B.  Agter 

het  kasteel  was  een  fraaije  tuin ,   en  aan  het  eind  van  denzelven  de  keuken. 

Bij  C.  is  eene  karavanfera,  en  de  overige  Reenen  gebouwen  waren  door  dedie- 

naaren  der  Hollandfche  O.  I.  maatfehappij ,   door  Armeniërs  en  Banianen  be- 

woond. De  Perfifche  en  Arabifche  kramers,  visfers,  handwerkslieden  e.  Z.  V. 

woonden  allen  agter  deze  gebouwen  in  Regte  hutten ,   die  met  matten  gedekt 

zijn,  en  aldaar  was  de  Bazdr ,   of  dc  marktflraat.  De  protestanten  en  roomsch- 

katholijken  hadden  in  deze  Rad  aangewézen  kamers  tot  het  verrigten  van  hun- 

nen godsdienst,  doch  geen  leeraars.  Egter  kwam  voor  de  laatRen  zomtijds  een 

Karmeliet  van  Abufchahhr.  De  Armeniërs  hebben  buiten  de  Rad  bij  D.  eene 

kleine  fraaije  kerk,  en  op  dezelve  eene  klok,  het  welk  in  deze  landen  iet  zeld* zaams 

(*)  In  hst  volgende  jnar  hebben  de  Engelfchen  eene  aanzienlijke  magt  v
an  Bombay  naar  Ch%- 

Wsch  gezonden,  om  uIr  mahenna  te  verdrijven ;   doch  zij  moesten  onverrigter  zaake  wsör  ver- 

tr"ekken.  Eindelijk  werden  mik  mahenna’s  eigen  onderdaanen  zijne  dwingland! j   moede.  Om 

aan  de  Perzen  overgeléverd  te  worden,  vlugtte  hij  naar  Basra:  doch  hier  vond  hij  ook  geen 

Zekerheid ,   maar  de  Mutajillim  zond  zijn  hoofd  aan  den  Pafcha  van  Bagdad ,   en  zijn  lichaam  .iet 

Gj  in  eene  gragt  werpen.  Daarop  werd  Charedsch  den  Perzen  overgeleverd. 
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zaams  is.  Van  de  Kaffers  uit  Afrika ,   die  men  als  flaaven  op  Charedsch  vdrkogt 

had ,   waren  de  meesten  bij  hunnen  godsdienst  gebléven.  Zij  hadden  ter  eere 

van  hunnen  grooten  heilig ,   dien  zij  Scherft  feradsch  noemen ,   een  klein  gebé- 

dchuis  gebouwd,  bij  E.  Hun  godsdienst  befraat  voor  het  grootfte  gedeelte  in 

danzen ,   naar  trommels  en  andere  zeer  flegte  inftrumenten ,   waarbij  zij  geheele 

rijen  kernen  van  eene  Indifche  vrugt  mango  om  de  beenen  binden,  als  wanneer 

degeen ,   die  het  best  met  de  voeten  kan  Rampen  en  dus  het  meeste  gedruis  ma- 

ken, meent,  de  grootfte  godsdienstigheid  te  tonen.  Deze  plegtigheden  némen  zij 

altoos  in  agt  bij  het  vertrek  of  het  overlijden  van  eenen  vriend  ,   bij  de  geboorte 

van  een  kind,  bij  bruiloften  e.  z.  v.  De  Mohammedaanen  op  dit  eiland  zijn 

^   ten  deele  Sunniten ,   ten  deelc  Schiiten.  Zij  bezoeken  beiden  de  moskee  van 

eenen  Emir  moiiammed,  die  een  zoon  van  ali  was,  zo  men  zegt,  en  hier  be- 

graven is  (*).  Men  vertelt,  dat  op  het  gebed  van  dien  heilig  een  fchip,  op 
het  welk  veele  godlooze  heidenen  waren,  aan  land  geworpen,  en  verfteend 

werd.  Ook  zegt  men,  dat  om  zijnen  wégen  geen  hond  op  dit  eiland  kon  lé- 

ven; doch  zédert  dat  de  Hollanders  zig  hier  neergezet  hebben  ,   léven  de  hon- 

den hier  zo  wel  op  Charedsch  als  ergens  elders. 

Het  voornaamfte  onderfcheid  tusfehen  de  Sunniten  en  Schiiien  beflaat,  geliik: 

bekend  is,  daar  in,  dat  de  eerften  het  als  eene  onverfchillige  zaak  aanmerken ,- 

of  het  geflagt  van  hunnen  profeet  aan  de  regering  gekomen,  en  daarïn  gehan- 

haafd  is  ,   of  niet.  Zij  zeggen:  het  is  cods  wil  geweest,  dat  abu  bekr  ,   omar. 
en  othman  door  de  Mufelmannen  als  Khalifcn  erkend  werden  ,   en  in  het  alge- 

meen konden  zij  er  geen  ongebeurde  zaak  van  maken ,   dat  deze  vrienden  van 

MOHAMMED,  en  niet  aanftonds  zijn  ichoonzoon  en  naderhand  deszelfs  kinderen, 

aan  de  regéring  gekomen  zijn.  De  Schiiten  daaren tégen  vervloeken  de  gemelde 

drie  eerfte  kha}ifen,  om  dat  zij  zig  in  het  bezit  der  regéring  van  ali  geheld  heb- 

ben:, en  wijl  hossein  door  de  benden  van  jezid,  eenen  der  volgende  khalifen , 

in  eenen  flag  gedood  werd,  om  dat  hij  weigerde  zig  te  onderwerpen,  en  zelf 

khaiif 

(*)  Hij  was  geen  zoon  van  fatima,  maar  van  eene  andere  vrouw.  De  Mohammedaan  rche 

fchrijvers  hebben  hem  don  bijnaam  van  Hanifyah  ge^éven.  Semmlers  Ueberfetzung  derAlgemei' 

ne  IVdthistorie  der  neuern  Zeken ,   I.  Tveil.  (J.  387.  47“. . 
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Hhalif  wilde  wézen,  vieren  zij  ter  gedagtenis  van  deze  gebeurdnis  nog  alle  jaaren 

een  feest,  het  welk  io  dagen  duurt.  In  Perfië,  alwaar  hun  aanhang  de  heer- 

fchendc  is ,   worden  zij  daarbij  zomtiids  zo  ijverende ,   dat  zij  cr  zig  cene  ver- 

dienfte  in  Rellen,  wanneer  zij  op  dien  tijd  eenen  Sunnit,  dat  is  eenen  Moham- 

medaan, die  in  zulk  eene  gewigtige  zaak,  als  de  opvolging  der  eerRe  khaKfen , 

onverfchillig  kan  zijn,  kunnen  in  Rukken  houwen.  Het  is  derhalvcn  voor  alle 

vreemde  geloofsbelijders  raadzaam,  gedurende  dit  feest  aldaar  niet  op  de  Rraa- 

ten  te  verfchijnen.  Zij  hebben  te  Ckaredsch  ook  wel  vrije  godsdienstoefening, 

doch  zij  durven  hunnen  ijver  hier  zo  ver  niet  drijven  5   want  eensdeels  is  het  ge- 

tal der  Sunniten  op  dit  eiland  al  zo  groot,  als  dat  der  Schiitcn ,   ten  anderen 

moeten  zij  ook  de  Hollanders  ontzien.  De  gouverneur  had  verboden ,   dat  nie- 

mand gedurende  dit  feest  in  de  Rad  zo  luid  zou  wénen  en  huilen ,   dat  zulks  die 

Van  cenen  anderen  godsdienst  kon  ontrusten.  Zij  hielden  uit  dien  hoofde  hunne 

procesjien  en  andere  plegtigheden  gedurende  de  eerRe  9   dagen  buiten  de  Rad. 

Maar,  dewijl  ik  deze  feestviering  der  Schiiten  nog  nooit  gezien  had ,   werd  hun 

om  mijnen  wil  veröorlofd,  den  laatffen  dag,  namelijk  den  29^”  
juni},  met 

hunne  procesjie  in  de  Rad  te  komen,  en  hst  treurfpel  aldaai  
op  het  gioot  plein 

te  vertonen.  Hier  verzamelden  zig  nu  fchier  alle  de  Mohammedaanen 
,   die  op 

Charcdsch  woonden ;   ondertusfehen  kon  men  aan  elks  gelaat  zien ,   of  hij  een 

Sunnit  of  een  Schut  was:  want  van  de  eerflen  fchéncn  veelen 
 door  deze  verto- 

ning van  den  ongelukkigen  neef  van  hunnen  profeet  wel  zeer  getroffen  tc  
zijn ; 

doch  zij  waren  bloote  aanfehouwers.  De  laatRen  floegen  zig  op  de  borst,  of 

gaven  andere  klaaglijke  blijken  van  hunne  groote  droefheid;  veden  weenden 

zo  van  harten,  dat  hun  de  traanen  langs  de  wangen  biggelden,  en  allen  
riepen 

Hossein!  hossein!  De  geenen,  welken  het  léger  van  den  
khalif  jezid  ondei 

de  aanvoering  van  hunnen  veldheer  schamer  moesten  verbeeloen  (j  *   j   5   liepen 

alom  met  bloote  zwaerden'  aan  de  eene  zijde  van  het  plein ,   als  of  zij  den  vijand 

2ogten.  Plierop  verfcheen  hossein  met  eenige  weini
ge  vrienden ,   die  ras  met 

eene  volle  woede  aangevallen  werden.  In  de  aangezigten  
en  in  deganfche  hou- 

ding derzelven  zag  men  trekken,  als  of  zij  tot  de  grootRe  
wanhoop gebragt 

(*)  Ockley’s  history  oftJie  Saracens,  II.  P-  2I°- 
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waren  ,   en  befloten  hadden  ,   hunnen  nabijzijnden  dood  duur  te  verkopen; 
en  het  fcheen  daarom  ook ,   als  of  zij  zig  in  allen  ernst  in  tegenweer  Relden. 
Een  van  hun,  dien  men  mij  khassem  noemde,  werd  verfcheiden  maaien  uit  den 

zadel  geworpen.  Als  hij  wéder  te  paerd  wilde  klimmen ,   baden  en  fmeekten 

zijne  dogiers  hem  op  het  fterkfte,  dat  hij  zig  toch  niet  weer  in  het  gevegt  zou 
begeven;  zij  weenden  tévens  zo  har  telg  k,  als  of  haar  vader  zig  hier  indedaad 

aan  het  grootfte  gevaar  wilde  bloot  Rellen.  Aimas,  een  broeder  van  hossein, 
welken,  als  hij  aan  eene  bron  kwam,  om  zijnen  dorst  te  lesfehen,  beide  de  ar- 

men afgehouwen  werden,  werd  hier  ook  al  vrij  natuurlijk  verbeeld.  Hij  had 

namelijk  zijne  armen  aan  het  b'oot  lijf,  en  de  mouwen  van  zijnen  overrok  hin- 
gen los  van  zijne  fchouders  af.  De  gcenen,  die  de  voornaamRe  perfbouen 

voorRelden,  waren  allen  te  paerd,  en  de  overigen  te  voet,  wijl  men  op  dit  ei- 
land maar  weinig  paerden  en  in  het  geheel  geen  kameelen  heeft.  En  naardien 

de  gemeente  alhier  fchier  enkel  uit  arme  lieden  beRaat,  waren  allen  ook  maar 

flegt  gekleed,  egter  nog  zo  wél,  als  een  Arabisch  léger  voor  noo  jaaren  in 
het  veld  zal  verfchénen  zijn.  De  veldmuziek,  welke  men  hier  hoorde,  werd 
alleenlijk  met  metaalcn  bekkens  gemaakt,  die  onophoudelijk  op  elkander  gefla- 
gen  werden.  Dit,  gepaard  met  het  ménigvuldig  geroep  van  hossein,  maakte 
voorzéker  een  fchriküjk  gedruis.  Het  klein  léger  van  hossein  floeg  zijnen  talrij- 

ken vijand  verfcheiden  maaien  terug.  Doch  eindelijk  werd  de  eene  officier  na  den 
anderen  ,   cn  ten  laadlen  hossein  zelf  van  het  paerd  geworpen ,   en  de  anderen 
allen  gevangen  genomen.  Verfcheiden  kinderen  van  hossein  werden  nu  groo- 
te  houten  om  den  hals  gedaan,  en  een  fcherpregter,  dien  men  op  eene  vreeslij- 

ke wijze  uitgedoscht  had,  moest  ze  vóór  den  vijandlijken  veldheer  brengen. 
Zommigcn  derzelven  antwoordden  den  overwinnaar  zeer  trotsliik.  Daarop 
werd  bevel  gegéven ,   dat  dezelven  ten  doode  gebragt  zouden  worden;  doch  er 
kwam  tijding,  dat  de  fcherpregter  allen  het  léven  benomen  had,  waarover  de 
veldheer  zo  veibitterd  werd,  dat  hij  hem  ook  tot  den  dood  veroordeelde. 

Het  flagveld ,   alwaar  hossein  zijn  léven  verloor,  was,  gelijk  men  weet,  te 
Kerbela,  in  de  nabuurfchap  van  het  oud  Babilon.  Jezïd,  de  toenmalige  Khllïf, 
hield  zijn  verblijf  te  Damasko.  Deze  werd  hier  aan  de  andere  zijde  van  het  plein 
verbeeld.  Hij  zat  op  eenen  Europifchen  Roel,  met  eenen  derbasch  (knods  of 
morgein  (.er)  in  de  hand.  Volgens  de  gefchiednis  der  Mohammedaanen  was  op 

den- 
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den  zelfden  tijd,  als  de  weinigen,  die  van  hosskins  geflagt  overgebleven  waren, 

vóór  jezid  gebragt  werden ,   een  gezant  van  den  Griekfchen  keizer  bij  hem ,   en 

deze  vyerd  hier  ook  verbeeld ;   doch  in  Europifche  kléding ,   zonder  kouzen  ,   en 

met  eenen  hoed  met  goud  belegd  op  zijn  kaal  hoofd;  eene  kléding,  die  de  Grie- 

ten gewislijk  nooit  gehad  hebben.  Mogelijk  wilden  zij  ons  Christenen  daarmé- 

de  eene  eer  aandoen,  on  de  Sunniten  te  tonen,  dat  de  Christenen  grooter 

vrienden  van  hossein,  en  in  het  algemeen  veel  billijker  geweest  waren ,   dan 

hunne  khalifen.  Want,  toen  een  zoon  van  hossein,  ali  genoemd,  die  nader- 

hand onder  den  naam  seien  el  atsedin  bekend  geworden  is ,   vóór  den  khalif 

gebragt,  en  hem  voorgefteld  werd,  dat  hij  zig  onderwerpen,  of,  gelijk  de 

Schiitcn  zeggen,  zijn  geloof  verzaken  zou,  en  hij  daarop  een  zeer  trots  ant- 

woord gaf,  werd  hem,  op  de  voorbede  van  dezen  gezant,  tweemaal  het  léven 

gefchonken.  Toen  hij  voor  de  derdemaal  te  voorfchijn  gebragt  werd,  en  de 

gezant  nogmaals  voor  hem  fprak  ,   liet  de  khalif  den  vreemdling  doden  ,   de  jon- 

geling egter,  die  ook  het  léven  moest  verliezen,  werd  heimlijk.  weggevoerd.  Er 

Werden  hier  nog  andere  perfoonen  verbeeld ,   wier  naamen  en  gcfchiednis  ik  niet 

°pgetékend  heb. 

Van  het  bijgeloof  der  inwoners  alhier  moet  ik  het  volgende  nog  aanmerken. 

Voor  ccnige  jaaren  fchoot  een  foldaat  zijnen  onderofficier  dood ,   waarop  hem  de 

eene  hyid  afgehouwen  ,   en  hij  daarna  gehangen  werd.  Nauwüjks  was  hem  de 

hand  afgehouwen,  of  eene  ménigte  wijven  drongen  toe,  tot  groote  verwonde- 

ring van  de  Hollanders,  om  iets  van  het  vergoten  bloed  te  bekomen.  Zijfloe- 

gen  zig  om  het  zand  ,   dat  van  het  bloed  van  dezen  mensch  nat  geworden  was, 

en  toen  de  moordenaar  aan  dc  galghong,  liepen  verfcheiden  vrouwen  onder 

hem  heen  en  weer,  alles  in  de  verbeelding,  dat  dit  haar  van  grooten  dienst  zou 

2lJn  om  zwanger  te  worden. 

Het  eiland  Charedsch  heeft  4   of  5   duitfche  mijlen  in  den  omtrek.  Dat  het- 

zelve oudtijds  ganschlijk  door  de  zee  bedekt  is  geweest,  blijkt  daaruit,  dat  de 

heuvels  en  bergen ,   welken  men  midden  op  het  eiland  vind ,   grootten  deels  uit 

horaalfteenen  en  fchelpcn  beftaan.  De  onderfte  rots  is  een  weeke  kalkftcen.  In 

dezelven  vind  men  nog  verfcheiden  overblijfzels  van  het  werk  der  oude  inwo- 

nei's ,   doch  allen  van  gering  belang,  in  vergelijking  van  die,  welken  men  te 
Rujtum  in  eene  harde  rots  uitgehouwen  ziet;  als  namelijk  eenige groote 

ho- 
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holen  in  de  rotzen ,   welken  raogelijk  woningen  of  kleine  tempels  geweest  zijn. 

In  één  dcrzelvcn  fchijnt  eene  gcfchiednis  van  rustum  aan  den  wand  uitgehou- 

wen  te  zijn  geweest;  doch  zij  is  zeer  befchadigd,  ten  deele  wijl  de  Heen  zeer 

week ,   en  in  de  lange  reeks  van  jaaren  verweerd  is ;   mogelijk  ook  wijl  de  beel- 

den door  ijverende  Sunniten  gefchonden  zijn.  Andere  gaten,  of  holen,  in  de 

gedaante  van  eene  doodkist  op  de  vlakke  rots,  waarvan  zommigen  14  duim,  en 

anderen  maar  4   duim  diep  zijn ,   verdienen  niet  eens  opgemerkt  te  worden.  Het 

best,  en 'tévens  het  nuttigst  ftuk  der  aaloudheid,  dat  hier  gevonden  word,  is 

eene  waterleiding ,   waardoor  het  water  van  eene  welle  aan  de  eene  zijde  van 

eenen  heuvel ,   door  de  rots ,   naar  de  andere  zijde  geleid  word ,   om  aldaar  de  vel- 

den te  drenken.  Boven  deze  waterleiding  zijn,  éven  als  boven  dieinPerüë, 

,op  kleine  afftanden,  lugtgaten,  als  fchoorfteenen ,   door  de  rots  gehouwen.  Het 

water  is  doorgaans  goed  op  dit  eiland;  en  daarom  némen  de  fchépen,  die  naar 

dezen  oord  komen  ,   gaern  eenen  goeden  voorraad  daarvan  in. 

Op  het  ganfche  eiland  is  maar  één  eenig  dorp.  Hetzelve  ftond  voor  de  aan* 

komst  der  Hollanders  wel  onder  de  befcherming  van  den  heer  van  Benderrigk; 

doch,  dewijl  elk  kleine  heer  in  en  langs  den  Perfifchen  zeeboezem  onafhanglijk 

wil  zijn,  en  met  zijne  nabuuren  krijg  voert,  wanneer  hij  flegts  denkt  hem  af- 

breuk te  kunnen  doen,  zo  is  het  hier  vol  zeerovers,  en  de  arme  inwoners  op 

Charedsch  léden  daardoor  zeer  veel ,   en  dit  is  ook  de  réden ,   dat  het  eiland  zo 

ontvolkt  is.  Het  is  anders  tamelijk  vmgtbaar.  Hier  groeijen  fchoone  druiven , 

vijgen,  dadels  en  andere  vrugten:  ook  vind  men  bij  dit  eiland  paerlen,  hoewel 

ingceng  roote  menigte,  en  daarbij  liggen  zij  diep.  Zulken,  welken  kosten  ge- 

daan hebben ,   om  ze  te  visfen,  Jiebben  zelden  voordeel  daarvan  getrokken.  Het 

luid  vreemd,  als  men  hoort,  dat  de  paerlen  hier  op  boomen  groeijen;  onder- 

tusfehen  heb  ik  zelf  eenige  bosfen  van  hier  naar  Koppenhage  gezonden.  Op 

dat  egter  anderen ,   die  geen  gelegenheid  hebben,  om  dezelven  te  zien,  dit  man 

berigt  niet  ten  eenemaale  in  twijfel  trekken ,   m»et  ik  aanmerken ,   dat  ik  deze 

bosfen  zonder  bladeren  van  den  grond  der  zee  heb  laten  ophalcn,  en  dat  de 

paerlen  eigenlijk  niet  aan  de  takken,  maar  in  groote  fchelpvifcbcn  gevonden 

worden,  die  zig  aan  de  takken  gehegt  hebben.  In  de  eerfte  (chelp ,   die  ik  open- 

de, was  eene  tamelijk  groote  paerel.  Doch  wijl  zij  niet  geopend  kunnei  wor- 

den ,   zonder  ze  tévens  van  den  tak  afcefcheuren ,   heb  ik  de  anderen  ongeopend 

gelaten.  V^s 
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Des  zomers  is  liet  op  Charedsch  zeer  heet;  nogthans  is  de  hitte  hier  zo  groot 

niet,  als  op  de  tegenoverliggende  kust.  In  junij  en  julij  hadden  wij  gefladig 

een  en  noordwesten  wind,  uitgezonderd  weinige  dagen,  dat  de  wind  uit  het 

zuidoosten  kwam.  De  eerfte  ,   of  de  wind,  die  van  de  weeflijn  komt ,   is  droog 

en  verfrischend ,   en  brengt  des  nagts  in  het  geheel  geen  dauw.  Hij  maakt  alle 

harde  lichaamen ,   als  glas ,   ijzer ,   ja  ook  hard  hout ,   zelfs  als  zij  in  de  fchaduwe 

liaan ,   zeer  heet,  en  daarentegen  het  water,  dat  men  in  gorgolèts  of  bardaksy 

dat  is  in  onverglaasde  potten,  in  de  open  lugt  fielt,  zeer  koud.  Bij  den  zuid. 

oosten  -   of  zeewind  heeft  men  veel  flilte ,   en  deze  is  zo  vogtig ,   dat  de  bedla- 

kens,  wijl  men  hier  gaeïn  in  de  vrije  lugt  flaapt,  des  morgens  zomtijds  zo  nat 

zijn ,   dat  men  er  het  water  kan  uitwringen.  Deze  flerke  dauw  word  niet  na- 

delig voor  de  gezondheid  gehouden ,   voornaamlijk ,   wanneer  men  het  aangezigt, 

volgens  de  gewoonte  der  Oosterlingen ,   met  het  bedlaken  bedekt  heeft.  De 

oogkwaalen  zijn  hier  zeer  gemeen';  doch  ik  bleef  er  van  bevrijd. 
De  Hollanders  hebben  hier  onder  hunne  huizen  zomervertrekken ,   éven  als 

de  aanzienlijke  lieden  in  Perfië,  te  Basra  en  te  Bagdad.  Onder  het  huis,  dat  de 

heer  BuscfiMANmij  had  laten  gereed  maken,  was  zulk  een  vertrek,  in  hetwelk, 

door  middel  van  eenen  togtmaker  ( 'ventilator j) ,   zulk  een  flerke  togt  was ,   dat  ik 

mij  niet  dan  zelden  van  het  zelve  bediende ,   om  mij  niet  te  zeer  van  de  hitte  te 

ontwennen.  De  togtmaker  is  van  eenen  fchoorflcen  alleen  daarin  onderfchei- 

den,  dat  hij  alleenlijk  eene  opening  heeft  aan  de  zijde,  van  waar  men  in  hethee- 

m   jaargetij  den  wind  verwagt. 

Den  laatflen  julij,  tégen  den  avond,  vertrok  ik  van  Charedsch  met  zul  k   eenen 

gunstïgen  wind ,   dat  wij  reeds  in  den  nagt  van  den  itlcn  tot  den  2   den  augustus 

aan  den  mond  van  den  Schat  el  arrab  aankwamen.  Dus  noemt  men  den  grooten 

Vloed  van  Korne  af,  alwaar  de  Eufraat  en  ï   iger  zig  verenigen,  tot  aan  cenPerü- 

fchen  zeeboezem.  Boven  Korne  noemen  de  Arabiërs  den  eerften  nog  tégen* 

vvoordig  Frat  en  den  laatflen  DUijele ,   welke  naamen  men  reeds  in  den  bijbel 

vind.  De  Schat  el  arrab  verdeelt  zig  benéden  Basra  wéder  in  verfclieiden  tak- 

ken (*).  De  eilanden  in  denzelven  en  het  land  rondom  zijn  zeer  laag ,   en  uit 
dien 

(*)  Arrtanus  noemt  dezen  vloed  'Siniho.  zie  Ramus,  Tm.  l.fol,  285.  Andere  Griekfcbeen 
H   DEEL.  Bb  Latijn- 
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dien  hoofde  zijn  de  uitwateringen  van  den  Schat  voor  de  geenen,  die  uit  zee 
komen,  éven  zo  moeilijk  te  vinden,  als  de  uitwateringen  van  den  Nijl ,   waar- 

mede dezelven  in  het  algemeen  veel  gelijkheid  hebben.  Tegenwoordig  is  alleen 
de  westlijke  arm,  dien  men  Chdr  Halte  noemt,  voorgroote  fc  hepen  bruikbaar, 
en  dat  niet  eens  altijd.  Wan:  vóór  deszelfs  mond  is  van  tijd  tot  tijd  zulk  eene 

hooge  bank  aangegrocid ,   dat  de  grootc  fchépen  niet  dan  bij  den  hoogden  vloed , 
als  het  nieuwe  cn  volle  maan  is ,   daar  over  kunnen  komen  (*).  Bij  aldien  dus 
de  Schat  el  drrah  niet  te  ccnigen  tijde  zo  ongemeen  fterk  aanwast,  dat  deze 
bank  door  den  droom  weggefchuurd  word ,   zal  hier  een  eiland  aangroeijen  en 
dan  zal  men  eenen  uitloop  te  meer  hebben.  Als  men  eerst  in  den  vloed  geko- 

men is,  ziet  men  aan  beide  zijden,  voornaamlijk  aan  de  westlijke,  alomme  da- 
delboomgaarden ,   en  tusfehen  dezelven  eene  xnénigte  kleine  dorpen,  en  ver* 

fpreid  daande  huizen.  Doch  men  vind  daar  onder  geen  eenen  merkwaardiger! 
oord,  dan  alleen  liasfan  ben  Hanefie ,   een  liegt  dorp,  alwaar  een  zékere  hassan 

begraven  ligt,  die,  naar  men  zegt,  een  broeder  van  Emir mohammed  was,  van 
wien  ik  bij  Charedsch  melding  gemaakt  heb.  Beiden,  zegt  men,  waren  zoonen 

van  ALi,  cn  néven  van  mohammed.  Doch,  naar  mijn  gedagt,  was  de  plaats, 

waar  de  gemelde  hassan  ligt,  voor  i   ioo  j   aar  en  nog  met  water  overdroomd ; 

want  de  oever  is  hier  overal  zeer  laag,  zelfs  op  veele  plaatzen  zó  laag ,   dat  de 
inwoners  hunne  tuinen  door  dammen  voor  overdromingen  moeten  bewaren. 
Men  ziet  alom  gegraven  griften ,   door  middel  van  dewelkcn  bet  water  tot  de 

dadelboomgaarden  geleid  word ;   en ,   daar  dit  droomwater  veel  aarde  met  zig 
voert,  moet  alleen  daardoor  deze  dreek  in  de  lange  reeks  vanjaaren  merklijk 

aangehoogd  zijn.  De  voornaamde  dorpen  aan  de  oostzijde  van  dezen  tak ,   op 
het  eiland  Mohdrzi ,   zijn  voor  weinige  jaaren  verwoest,  als  soleiman,  fchech 

van Latijnfche  fchrijvers  noemen  hem  Pafitigris.  Op  plant  XL.  ziet  men  eene  kaart  daarvan ,   die  ik 

ten  deele  volgens  eigen  waarnémingen ,   ten  deele  volgens  berigten,  die  ik  te  Bas  ra  van  fchippers 
kreeg,  ontworpen  heb.  Dezelve  zal  voldoende  zijn,  om  mijnen  lézeren  een  denkbeeld  van  den 
mond  dezes  vloeds  te  géven. 

(♦_)  Volgens  het  berigt  der  fchïppers  begint  de  vloed  hier,  als  de  maan  in  den  gezigtelnder 
is.  Dienvolgens  is  ten  tijde  der  nieuwe  en  volle  maan  omtrent  des  middags  en  des  middeunagö 
het  hoogfte  water. I 
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van  den  Ram  Kaal ,   zi g   van  dezelven  meester  maakte.  Men  ziet  bier  nog  over- 

blijfzels  van  eenen  oord ,   dien  de  inwoners  Scheraie  noemen.  Een  Europisch 

koopman  te  Basra  verzekerde  mij ,   dat  dit  overblijfzels  waren  van  het  Basra , 

dat  door  den  khalif  omer  aangelegd  werd.  Dit  Scheraie  word  ook  reeds  inreis- 

befchriivingen  Oud  Basra  genoemd.  Doch  het  Basra ,   dat  onder  de  regering  van 

den  khalif  omar  werd  gebouwd ,   lag  op  eene  andere  plaats ,   gelijk  wij  hier  na 

zullen  tonen.  De  overblijfzels  op  het  eiland  Moharzi  beflaan  enkel  uit  flegte 

niuuren  van  ongebakken  en  flegts  in  de  zon  gedroogde  metzelfteenen ,   hetwelk 

alleen  reeds  bewijst,  dat  zij  niet  oud  kunnen  zijn. 

De  naamcn  van  al  de  dorpen  aan  den  Schat  el  drrah ,   van  den  Perfifchen  zee- 

boezem af  tot  aan  Basra ,   konden  op  de  reiskaart,  plaat  XL.  niet  aangewezen 

Worden.  De  moesten  zijn  zo  gering ,   dat  de  aardrijksbefchrijver  zig  denklijk 

niet  veel  daar  aan  zal  laten  gelegen  zijn ;   daarenboven  denk  ik ,   dat  veelcn  dik- 

wijls van  naam  veranderen.  Doch  wijl  ik  ze  allen  opgetékend  heb,  zal  ik  de 

ganfehë  lijst  hier  invoegen.  Mogelijk  zijn  er  naamen  onder,  die  den  eenen  of 

den  anderen  mijner  lézeren  merkwaardig  fchijnen,  fchoon  ik  ze  van  geen  be- 

lang agt  te  zijn.  Zij  behoren  allen  onder  het  gebied  van  Basra,  doch  liggen  al- 

len niet  aan  den  vloed. 

Aan  de  westzijde  van  den  ̂  1   L***  Schat  el  arrab  en  aan  den  Peililchen 

zeeboezem  ligt  een  klein  gebied,  dat  men^ljo  Dauafir  noemt.  Daaronder 

behoren:  Tfchvabde ,   Tfchabde ,   Kut ben  Chaldf, 

o jf==>  Kut  chalifa,  en  o   Kut  ganem.  Als  dan  volgen  :   tA-==£<" 

Scihdn ,   (V)c/>  Zen-,  Kami,  Klêfia,  Schmirte , 

M'taua  fogaire,  M'taua  IC  Lire ,   (Jsc  ̂    Salem  AH, 

Üaffelnad,  eW  oL  Belled  Dsjan ,   ayoLc  Anne ,   Abu  buksa,  Aha- 

de,  Bah  Kungi ,   el  aride ,   <Jj Bah  el  tauïl , 

£W''c_jL>  Bad  ed  dibag ,   y)  Abul  chaflb ,   Ghobeïe ,   Na- 

kar Chüs ,   *'y**y'1  Abu  Me  gare ,   üLU  Sibiliht,  y#  AUkr  Ilababe , 

£/  helled,  Jehudi ,   &==*»o  Sabcha ,   yA^  O-i  — ’   A'at  ibn  Fais , 

cy-  lh  t»»-5  fut  Aclmed  ibn  AU,  cAyL*  ̂    i>slü^=  /fat  i/n  ZTo- 

^ar/31 ,   Dfjcfire,  tplo  Belled  ibn  Sbcea,  oL  Belled  el 

r‘edfjedi ,   o-L  Belled ,   jfusfdn,  Hanidan ,   ̂y— — >   Kreie ,   o-^vi 
B   b   2   £(?//ri 
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Belled  ejjeiid,  Belled  niuchfm ,   Belled  Jas ,   Melid- 

gran ,   gU  Fedfja  muslók,  Abufilldl ,   Auafictn , 

Saradfji ,   Melthn,  öas'V2'l/-?  B&rciduie ,   gd-suJ!^!  O/vz  en  nadfch ,   i   ƒ   jLu 

Menaui. 

Op  het  cüand  Mohdrzi  liggen :   cs2-^  Menuhi ,   cv'oU!  Chodder  Abadd , 
«AA-  dW*,  0UcL**J  <ya  ATt  Urn  Ismaeil ,   Swenicli  el 

K'blr ,   Svenich  elfogair,  Haueifch ,   fd  Oj>£=> 
AaF  iZ>»  Belbul ,   80.3:  )   Aai'  el  hadde,  elWc.*  Muhalik ,   Af<?. 

tórsi,  ^   AM7/<?r  ejfchech,  o^=>  ÜTmF  «mer,  o’*U  Oj£=>  Aaf 
Muf  tl,  ci>j£=>  Rut  i/a,  Üi'c>^£=>  /i«f  el  mul Ia ,   *Wii  ̂    Dfjefiret 
el  makalle. 

Dc  volgende  plaatzen  liggen  aan  de  oostzijde  van  den  vloed,  en  Behoren  ins- 

gelijks onder  iWa.  0.3c  Abd ,   Sablé ,   Haf  ar ,   <_J  ̂ aA'  ssis  Kalld 
el  mohdrzi,  8*tf  Kalld  el  haf  ar ,   <_>  jW  Kit  Schechjaküb, 
SV\>3W  Mdamude ,   *>^>0  Der  end ,   £ió^>d  Abu  dfjedeia ,   Cheiên , 

7W<r ,   ob!^  Ramranad ,   c^co  Daeidsji ,   oU^S  o effendd 
fcV  Dsjefirét  el  barhi ,   £ o_^£=  AT«f  el  dyoa ,   Tennume , 
«V**  Schend,  viöj==>  Gurdelan ,   een  vervallen  kasteel  tégenover  Aarra» 
*3^1  Oj£=3  Kilt  el  dsjeldbe ,   A7a7^r  (^La.  Tfchubafi , 
ajVö-jI  /i!it  indsjana,  Rei  dn ,   Heuta ,   Schtebcin , 

Nidsjadsjir ,   &UW  Hamamele,  V^°  Mogdre,  Halaf ,   (,1 
0'«  3   ̂    «ajULo*  Muflafawle ,   Rumeiie,  oyé^l  Om 
et  tut ,   ci)  jf— 3   Kut  cddardsja,  lAi.  C   hult,  Su'db ,   de  haven  van 
Haviza ,   <_*ULi  Schameli. 

Andere  fchrijvers  hebben  ons  willen  verzekeren,  dat  de  Arabiërs,  Turken 
en  Perzen  voor  het  kompas  geen  anderen  naam  hadden ,   dan  den  Europifchen , 
busföla.  De  Arabiërs,  die  dit  weiktuig  niet  bij  geval  op  een  fchip  gezien  heb- 

ben, kennen  het  fciïier  in  het  geheel  niet.  Nogthans  kunnen  hunne  geleerden 
het  niet  ten  cenemaale  ontberen.  Want,  wijl  zij  hun  aangezigt  bij  het  gebed 
altijd  naar  de  kaba  moeten  kéren  ,   hebben  zij  berekende  tafels ,   in  dewelken  aan- 

gewezen is,  naar  welke  waereldflreek  Mekka  van  déze  of  géne  Pad  ligt;  en  als 
zij  eenc  moskee  bouwen ,   moet  de  Pand  der  kebla ,   cene  nis  naar  den  kant  van 

ikAHa ,   daar  naar  aangelegd  worden.  Tot  dit  gebruik  vond  ik  eene  magneet- 
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naald  bij  eenen  Mohammedaanfchen  geleerden  te  Kalm  o, ,   en  deze  noemde  ze 

\y-Kp  UsU  Elmagnath.  Denaam  fchijnt  aanteduiden,  dat  men  het  kompas  in 

dit  gewest  van  de  Europeërs  bekomen  heeft.  Doch  van  de  afwijking  der  kom- 

pasnaald, en  dat  deze  zelfs  jaarlijks  verandert ,   had  de  gemelde  fchech  niets  ge- 

hoord. Anders  heb  ik  de  Arabiers  het  kompas  Dek  of  ̂ 0 ,   en  Heit  el 

Ibbre  horen  noemen ,   en  de  Arabiers  aan  den  Perfifchen  zeeboezem  noemen 

het  zelve  Iiable  Karna  of  Rach  Nama.  In  deze  gewesten  benoemt  men  de  ver- 

fchiilende  waereldflreeken  ten  deele  naar  den  op  *   en  ondergang  van  zékere  Her- 

ren. Bij  voorbeeld  noorden,  ja.  Zuiden,  zêl.  Oosten,  mot  la.  Westen, 

mar  tb.  Noordnoordöost ,   mötla  hehfên.  N.  N.  W.  marib  laeisjèn.  N.  O. 

viöt la  nhsch.  N.  W.  marib  mis ch.  O.  N.  O.  mötla  Jimak.  W.  N.  W.  marib 

fimak.  O.  Z.  O.  mötla  zïr.  W.  Z.  W.  marib  zir.  Z.  O.  mötla  akrab  en  Z. 

W.  marib  akrab  (*).  Slegst  weinigen  mijner  lezers  zullen  er  belang  in  Hellen , 
hoe  andere  volken  de  verfchillende  flreeken  van  het  kompas  noemen ;   doch  mo- 

gelijk wenschten  zommigen  het  ook  te  wéten ,   om  misfehien  .daaruit  'natefpeu. 

ren ,   of  zij  het  kompas  van  de  Europeërs  of  van  de  Chineefen  bekomen  heb- 

ben, en  voor  dezelven  zal  ik  hier  nog  de  verfcheiden  benamingen  der  Turken, 

der  Indiaanen,  der  Maleijérs  en  der  Siatnmers  ter  néderfiellen. 

De  Turken  noemen:  noorden  </>->!.-?  joldis ,   zuiden  kibla 3   oosten 

gundagrufü  ,   westen  frati,  noordoost  K   foreds , 

zuidoost  kefclnslama ,   zuidwest  tAjo y   Lodos  en  noordwest 

karajel.  \ 

De  Indiaanen  noemen  het  kompas  hèkkc.  Zij  verdelen  hetzelve  in  32  ftree- 

ken  (Ind.  Chan ,   elke  tot  1   if °.)  doch  hebben  daar  voor  maar  17  naamen;  te 

wéten  alle  de  ftreeken  aan  de  westzijde  van  den  middagkring  noemen  zij  éven 

eetis ,   als  die  aan  de  oc  stzijde ,   en  onderfcheiden  dezelven  door  de  woorden  at- 

mana  en  ukmana.  Bij  hun  heet: 

Aan 

(*)  N'tisch  zijn  esnige  fterren  in  den  groöten  Beer,  Siniak  van  den  Artiwus ,   Akrab  van  het 

Scorpiocn  en  Zir  waarfcbijnlijfe  van  den  Syriiis. 
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Aan  de  oostzijde.  Aan  de  westzijde. 
N. Dnru. N. 

Duru. N.  t.  O. 
Darum. N.  t.  W. 

Darum. 

N.  N.  O. Satifara. N.  N.  W. 
Satifara. N.  0.  t.  N. Utini. N.  W.  t.  N. Utini. 

N.  0. 
Po  -   is. 

N.  W. Po  -   is. 

N   0.  t.  0. 
Gósgir. 

N.  W.  t,  W. Gosgir. 

0.  N.  0. Schetra. W.  N.  W. Schetra. 

0.  t.  N. Katifara. 
S W.t.N. 

Kat  if ara. 

O. 
Sara  nn. r 

=3 

W. Sara  m. 

0.  t.  Z. 
Harran. W.  t.  z. Harran. 

0.  Z   0. Loda. 
v 

w.  z.  w. 

Loda. Z.  0.  t.  0. 
Dsjethauel. Z.  W.  t.  W.  Dsjethauel. 

Z.  0. Kagra. z.  w. Kagra. 

Z.  0.  t.  z. Turan. z.  W.  t.  z. 
Turan. 

z.  z.  0. 
Tfchoki. 

z.  z.  w. 
Tfchoki. z.  t.  0. 

Agas. 

z.  t.W. 

Agas. 

z. Tam, z. Tam. 

Het  Maleisch  en  Siamsch  kompas  heb  ik  te  Bombay  van  eenen  Indifchen  Por- 
tugees uic  de  ftreek  van  Batavia  gekregen.  Deze  perfoon  had  bij  verfcheiden 

landaarden,  zowel  IndiTche  als  Europifche,  als  Huurman  gediend;  bij  den 
Imam  van  Oman  was  hij  ook  fbldaat  geweesti  met  één  woord,  hij  fcheen  een 
regtc  landloper  te  zijn.  Des  niettégenftaande  kon  hij  het  kompas  wel  kennen , 
en  dit  heb  ik  alleen  van  zijne  verhaalen  opgetékend.  Volgens  zijn  berigt ,   heb- 

ben de  Siammers  maar  8   ftreeken  op  hun  kompas,  en  dezen  noemen  zij  zo  als 
den  wind,  die  uit  deze  ftreeken  komt :   Noorden  wae,  noordoost utra,  oosten 

teba  nok ,   zuidoost  tap  hao ,   zuiden  felatan ,   zuidwest  pret  Ma ,   westen  teban  tok, 
en  noordwest  prat  luan.  De  Maleijers  hebben  eigenlijk  ook  maar  8   naamen  voor 
éven  zo  veele  ftreeken.  Namelijk :   Noorden  utara,  noordoost  timor  lauad , 

oosten  timor,  zuidoost  felatan  deia ,   zuiden  felatan ,   zuidwest  baradeia,  westen 
baiad  en  noordwest  bara  lauad.  Hun  kompas  heeft  nogtbans  3a  ftreeken,  en 

wijl  zij  den  ftand  der  kleiner  ftreeken  naar  de  hoofdftreeken  uitdrukken,  zijn  de- 

ze 

At
ma
na
. 
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ze  Benamingen-  in  hunne  taal  zeer  lang.  Bijvoorbeeld,  noorden  ten  oosten 

heet:  utara  de  kanan  jarun  pende.  N.  N.  O.  utara  de  kanooi  jarun  penjan.  N. 

O.  t.  N.  timor  lauad  jarun  de  kiri  jarun  pende  (*).  N.  O.  t.  O.  timor  laitad  de 

kanan  jarun  pende.  O.  N.  O.  timor  lauad  de  kanan  jarun  penjan.  O   t.  N. 

timor  jarun  de  kiri.  O.  t.  Z.  timor  de  kanan  jarun  pende.  O.  Z.  O.  timor  de  ka- 

nan jarun  penjan.  Z.  O.  t.  O.  felatan  deia  jarun  de  kiri.  Z.  O.  t.  Z.  felatan 

deia  de  jarun  de  kanan.  Z.  Z.  O.  felatan  deia  de  kanan  jarun  penjan.  Z.  t.  O. 

felatan  de  kiri  jarun  pende.  e.  z.  v. 

Zommige  reizigers  hebben  ons  berigt ,   dat  de  Bcdouinen  zig  op  hunne  rei- 

zen in  de  woefiijne  van  het  kompas  bedienen ;   doch  ik  heb  bij  hun  dergelijken 

niet  gevonden.  Zij  kenden  dit  werktuig  niet  eens ,   maar  als  men  merkte ,   dat 

ik  er  naar  zag,  en  begeerde  te  wéten,  wat  het  was,  noemde  ik  het  een’  uur- 

wijzer, welke  mij  de  kebla ,   dat  is  de  Breek  der  Bad  Mekka  aanvvees,  en  men 

geloofde  mij  hier  in  zo  vastlijk,  dat  zij  zomtijds  naar  de  kebla  vernamen,  als  zij 

wilden  bidden.  Naardien  zij  geBadig  in  de  woeflijn  omzwerven,  kennen  zij  de 

wégen  ook  zo  wél,  dat  zij  geen  kompas  nodig  hebben.  Het  kan  egter  wézen, 

dat  zij  zig  des  nagts  cenigzins  naar  de  Berren  rigten. 

AANMERKINGEN  te  BASRA. 

jJj);;:  Bad  Basra  ligt  op  de  poolshoogte  van  30°.  30'.  en  aan  de  westzij- 

de van  den  Schat  el  arrab.  Haar  omtrek  is ,   volgens  de  grondtékening,  die  ik 

daarvan  op  pk  XXXIX.  ontworpen  heb,  omtrent  ij  duitfche  mijl.  Doch  zi
j 

is,  naar  mate  van  haare  grootte,  niet  Berk  bebouwd,  maar  vol  dade
lboom- 

gaar- 

(*)  Kanan  zegt  in  hunne  taal,  naar  de  regte  zijde ,   Keri,  naar  de  linke  zijde,  Jarun,  een 
Tierdendeel. 
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gaarden  en  koomakkers,  en  heeft  dus  in  dit  opzigt  veel  gelijkheid  met  de  voor- 
malige Rad  Baby  Ion.  Rotzen  vind  men  in  dit  laag  land  niet;  het  is  daarom  iet 

zeldzaams,  hier  eenen  gehouwen  Reen  aan tetreffen ,   behalvcn,  boven  de  deur 

eener  moskee.  Het  bouwhout  is  ook  kostbaar,  uitgezonderd  hetgeen  men  van 
de  dadelboomen  voor  de  fiegte  huizen  gebruikt.  Weinige  gebouwen  zijn  van 
kalk  en  gebakken  Reenen ;   veele  muuren  zijn  alleenlijk  met  zullke  Reenen  be- 

kleed, en  de  meeste  huizen,  insgelijks  de  fladsmuur ,   zijn  Aegts  van  gevormde 
en  in  de  zon  gedroogde  tégelReenen  gebouwd.  Wanneer  derhalven  de  Rad  te 

eenigen  tijde  mogt  verlaten  worden,  zal  men  na  verloop  van  eenigen  tijd  al  zo 
weinig  overblijfzels  van  haar  vinden ,   als  tegenwoordig  van  de  eertijds  zo  ver- 

maarde Rad  Babylon.  De  Schat  is  in  deze  flreek  omtrent  f   eener  mij'e  breed. 
In  de  Rad  Basra  zelve  is  een  groot  kanaal,  en  men  vind  hier  ook  verfcheiden 
kleinen ,   die  allen  met  den  grooten  vloed  gemeenfehap  hebben.  En  wijl  in  den 
laatflcn  de  vloed  omtrent  9   voet  hoog  rijst,  zou  dit  veel  kunnen  toebrengen, 
om  de  Rad  fchoon  te  houden ;   doch  nergens  heb  ik  eene  morsfiger  Rad  bij  de 
Mohammedaanen  gezien  dan  deze.  De  meeste  huizen  leiden  het  vuil  water  uit 

derzelver  keukens  op  de  Araaten ,   welken  niet  geplaveid  zijn ,   en  veelen  heb. 

ben  naar  dezen  kant  zelfs  den  ingang. 

De  Rad  heeft  vijf  poorten.  Namelijk  1.)  \^ó  Derwafet  of  Bdb  Ro- 

bhd.  2.)  tyjs*Mb  Bagdad.  3.)  Bab  Zobeier.  4.) 
Bhb  Seradsjc  Bad  Medsjemd.  Bij  6.  op  de 

grondtékening  is  de  woning  van  den  Kaputan  Pascha.  Bij  7.  de  woning  van  den 
Mutajillim.  Bij  8.  de  faktorij  der  Engelfchen,  en  bij  9.  de  faktorij  der  Fran- 
fchen.  Men  vind  in  deze  Rad  ééne  moskee  met  twee  minareën,  en  agt,  wel- 

ken elke  maar  ééne  minare  hebben.  Men  noemt  ze  allen  Dsjamed.  Ook  telt 
men  hier  omtrent  nog  40  kleine  moskeen,  waarvan  egter  de  niesten  Regts  den 
naam  van  kapéllen  kunnen  dragen. 

Het  zal  ons  genoegzaam  onverfchilüg  zijn ,   hoe  de  Oosterlingen  de  wijken 
hunnei  Reden  noemen ;   doch ,   wijl  het  hédendaagsch  Basra  nog  eene  nieuwe 
Rad  is ,   en  men  niet  kan  wéten ,   of  wij  niet  te  eenigen  tijde  eene  overzetting 
van  eene  omflandige  befchrijving  dezer  kmdflreek  bekomen ,   naar  welke  men 
de  voormalige  naamen  dezer  Rad  kan  bepalen,  gelijk  de  voormalige  naam  der  Rad 

B)a- 
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Damiit  naar  den  naam  van  zulk  eene  wijk  bcftcmd  is  (*) ,   zal  ik  hier  de  naam
en 

Van  de  verfcheiden  wijken  der  flad  Basra  invoegen.  Men  heeft  mij  genoemd ; 

Menkh,  M'ifchrhk ,   Denar.tk ,   <mc  Ibn  aid ,   *A.+c 

Abaieh ,   Meiddn  el  abld ,   Dodgh ,   Om  el  bellabll, 

r!  Om  el  bijfajin ,   ci^L,  ÓVAecA  Jfctóï,  ̂    <£**&  &AecA  Kunibar  , 

^   Schech  Dsjohar,  eJ>ddl  Omettonük ,   cdA'  /föö/e ,   ̂    ̂   -ScAijgA 

Omar ,   Medbuge ,   oU3!  ̂    Ndber  el  beinad,  Schech  habib , 

£.yj!  DsjuJJer  ellauh ,   Megkül ,   Mdadan ,   Afo- 

hammed  Tachte ,   fU»-  Hammam  Rad ,   o*3'-*"  ̂ 3='c  Mehallet  el  Kadi, 

*^yS\\  slac*  Mehallet  el  ar  Ja,  feA^v  **=■«  Mehallet  Seiid  Ramadan , 

(yUïV)  üsyo  Mehallet  el  afghan ,   Hakdke ,   Iladade,  saUI^  Challlie, 

*<iU ̂ Scherebatie,4j%&  Mehallet  el Ihüd ,   i\*=*  Mehallet  Murdsjana, 

»o'o  u~=<-  HaJJan  iade ,   ̂   Kauas ,   Biijlan  Kasfab , 

Kauarchin ,   fc*o3)  ̂    Aseddln,  ̂  ̂    ̂    ̂"c  Mehdkt  Chdn  Zikkar,  &iUax5J 

•£/  Rotaria,  ui**-  *ƒ,  iï^/cA  <?/  ?a>Aa,  DsjüJJer 

,/  gartó»,  ̂  >**U  Medsjemod,  M>gAA*r,  ̂ ji^Samgonie , 

Mohammed  Dsjodd,  Arm,  dut  Samke,  «V»U*  Baharna ,   ̂  

Z)ji«/7èr  el  abld ,   Belled  efficts ,   Doag ,   t>>-  M/,  rU- 

Afotóm ,   «o***3!  &U*  Mehallet  el  dsjedide,  Nadurdn ,   .   Sabcha 

s^cuu  Maasra ,   ̂ >^5  £/  choddcr ,   Mehallet  ejjdi,  lJj  '   Me- 

naui,  Brdhe,  Abbks  ,   ^Aï/Ïr  tfchle,  ̂ '"1/*  ̂ rfi  "> 

Sehnar ,   Choddrauie ,   «dhxj  Fatale ,   Ls>l/'CJ^>]  ̂  5~  ’   Rad  el  kuinmerli , 

Dsjüsfer  tlhaus ,   e*^«x3po  Medsjösfafa,  #*V-«s»»  Chafchabe. 

Het  tegenwoordig  Parra  is  eerst  onder  de  regering  van
  eenen  siub  of  efra- 

si;1b  opgekomen ,   hij  was  een  ajdl  of  inlandfche  edelman ,   en  verkreeg  dit  gou- 

vernement van  de  Turken.  Deze  moedigde  de  uitlanders  aan  om  zig  hier  neei- 

tezetten,  en  bragt  daardoor  den  handel  in  bloei,  waarto
e  de  Rad  voortref- 

lijk  gelégen  is.  Zijn  zoon  ali  Pascha  kwam  na  
hem  aan  de  regéring,  en  deze 

werd  opgevolgd  door  hossein  Pascha,  eenen  
zoon  van  den  gemelden  ali  Pa- 

fcha <*)  Zie  Abulfedce  defcriptia  Jegypti,  p.  23-  ”5
-  van  den  ridder  MICHAeLIS‘ 

II.  DEEL.V 
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fcha  (   *   )   Zij  allen  merkten  Basra  en  het  daar  onder  horend  gebied  als  hunnen 
eigendom  aan.  Ali  maakte  Korne ,   eene  open  plaats  aan  den  zatnenvloed  van 

den  Eufraat  en  den  Tiger,  tot  eene  grensvesting,  welke  hossein  nog  door  een 
tweeden  muur  verRerkte.  De  laatfie  breidde  de  Rad  Basra  ook  uit ;   want ,   in 
plaats  dat  dezelve  eertijds  verre  van  den  Schat  el  arrab  verwijderd  was,  verlengde  hij 
den  muur  tot  aan  den  vloed,  waardoor  dan  veele  tuinen  en  koornakkers  méde 

in  de  Rad  kwamen,  welken  nooit  met  huizen  bebouwd  zijn.  Hij  liet  ook  het 
dorp  Menaui  verflerken,  en  kreeg  daardoor  een  kasteel  in  zijne  hoofdRad.  Daar- 

enboven liet  hij  te  Basra  eene  moskee  bouwen ,   die  nog  tot  héden  voor  de 

voornaamfte  Dfjamck  gehouden  word:  en,  wijl  hij  den  Christenen  veele  vrijhe- 
den vergunde,  trok  hij  veelen  van  dezen  godsdienst  naar  zijne  verblijfplaats , 

waardoor  de  handel  Reeds  meer  en  meer  in  bloei  geraakte.  Hossein  Pascha 

werd  door  zijne  rijkdommen  zo  trots ,   dat  hij  ondernam  zig  van  verfcheiden 

dorpen  meester  temaken,  die  onder  het  Pafchalik  van  Bagdad  behoorden,  en  hij 
had  magts  genoeg,  om  de  Turken,  die  tégen  Basra  aanrukten,  eenige maaien 

afteflaan.  Toen  hij  egter  merkte,  dat  hij  het  tégen  de  naburige  Paschas  niet 

zou  kunnen  uithouden,  zond  hij  eenen  zijner  nabeRaanden  met  groote  gefchen- 

ken  naar  KonRantinopel ,   om  zig  aan  den  fultan  te  onderwerpen.  Deze  jonge  heer 

bediende  zig  van  het  geen  hem  aanvertrouwd  was ,   om  zigzelven  daardoor  vrien- 

den te  maken.  Hij  beloofde  jaarlijks  eene  zékere  fehatting  te  géven ,   indien  men 

hem  met  dit  gouvernement  wilde  begiftigen;  en  de  fultan  dit  als  het  gemaklijkst 

middel  vindende ,   om  zig  Basra  weêr  te  onderwerpen ,   zond  hij  hem  'met  een 
klein  léger  weêr  terug,  dat  hem  in  het  bezit  daarvan  zou  Reilen.  Daar  hos- 

sein Pascha  te  voren  al  de  inwoners  en  de  nabuurige  Arabiërs  op  zijne  zijde  ge- 

had had ,   wendden  nu  veelen  zig  tot  zijnen  nieuwen  vijand.  Zijn  léger  werd 
eerlang  zo  verzwakt,  dat  hij  genoodzaakt  was  zig  in  zijne  hoofdplaats  in  te  flui- 

ten. De  aanhang  van  zijne  tégenpartij  werd  in  de  Rad  zelve  allengs  zo  groot, 
dat  hij  het  nodig  oordeelde,  zig  naar  Menaui  te  begéven:  en  hem  nu  fchier  in 

het  geheel  geen  troepen  meer  overig  blijvende ,   verliet  hij  zijn  gouvernement 

ge
- 

(*)  Pxetro  dslla  valle  en  TAVEsujiER  hebbèn  deze  beide  laatfte  Pafchfc  gekend. 
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AANMERKINGEN  te  basra. 

■geheel,  en  nam  de  vlugt  naar  Perfië.  Eenige  jaaren  daarna  werd  Basra  door  de 

Perzen  veroverd.  Dezen  werden  eindelijk  weer  door  de  Turken  verdréven, 

en  de  Sultan  plagt  van  toen  af  een’  eigen  Pafcha  naar  dit  gouvernement  te  zen- 

den. Maar  hassan  Pafcha ,   vader  van  den  beroemden  achmed  Pafcha ,   ge- 

bruikte de  groote  Hammen  Arabers ,   om  de  nieuwe  Pafchhs  op  hunnen  weg  in 

de  woeltijne  agntetasten  en  te  doden ,   of  hen  weer  naar  Haleb  terug  te  drijven. 

En  niemand  nu  meer  lust  hebbende,  om  naar  dit  Pafchalik  te  Haan ,   bood  has- 

san aan ,   de  gewoone  fchattingen  daarvan  te  betalen,  waarop  het  dan  met  het 

gouvernement  van  Bagdad  verenigd  werd,  waaronder  het  nog  tegenwoordig 

ftaat  (*). 

Zo  lang  er  nog  Pafchas  van  Konftantinopel  naar  Basra  gezonden  werden  > 

was  hier  ook  altijd  een  Kaputan  Pafcha ,   die  door  den  fultan  benoemd  werd, 

en  altijd  een  perfoon  van  hoogen  rang  was.  Hij  had  in  dien  tijd  50  tot  60  taknè , 

zijnde  dit  kleine  oorlogfchépen  met  platte  bodems,  waarmede  hij  niet  alleenden 

Eufraat  en  den  Tiger,  maar  ook  den  Perfifchen  zeeboezem  van  zeerovers  moest 

zuiveren.  Tot  het  onderhouden  van  deze  vloot  en  van  de  manlchap  daartoe 

behorende,  waren  hem,  naar  Turksch  gebruik,  de  inkomften  van  groote  regts- 

gebieden  in  de  beide  Pafchaliks  van  Bagdad  en  Basra  aangewezen.  Naai  mate  
nu 

de  Pafcha  te  Bagdad  magtiger  werd,  trok  hij  ook  allengs  de  diffxikten  naar  zig,  die 

den  Kaputan  Pafcha  aangewezen  waren.  Eindelijk  liet  de  Sultan  het  den  Pafcha 

zelven  over,  om  den  handel  te  water  in  zijn  groot  gouvernement  te  befcher- 

ïïien ,   en  zédert  dien  tijd  is  de  Kaputan  Pafcha  te  Basra  altijd  maar  een  bediende 

Van  den  Pafcha  van  Bagdad.  Hij  woont  te  Menaui ,   gelijk  de  Mutajillim ,   of 

gouverneur ,   in  de  Had  woont.  Zijne  weinige  taknê  liggen  vóór  zijne  deur  op 

den  Schat;  en  als  da  Kaputan  Pafcha  of  de  Mutajillim  bijgeval  voorbij  vaart. 

Word  van  dezelven  dapper  gekanonneerd :   doch  tot  gebruik  deugen  deze  fché- 

pen  niet  veel.  Zij  zijn  zeer  zwak  gebouwd ,   en  met  jodenlijm  (arab.  Jift ,   kir') 

overftréken ,   welke  men  in  groote  menigte  van  Hét,  eene  Had  aan  den  Eufraat, 

eenige  dagreizen  ten  noorden  van  Helle ,   bekomt.  Alle  de  kleine  fchépen,  die 

tus. 

(*)  In  april  des  jaars  1776  is  Basra,  na  eene  zeer  lange  lselégering  aan  kbkIm  kuïn ,   ftadhou- 

der  van  Perfië ,   overgegaan. 

Cc  2 
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tusfchen  Bagdad ,   Helle  en  Basra  varen ,   zijn  wel  niet  béter  gebouwd  ,   en  de. 

jodenlijm  houd  zig  in  het  versch  water  zeer  goed  ;   doch  men  zegt ,   dat  zij  zig 

in  het  zout  water  ontbind,  en  daarom  durven  de  taknê  van  den  Kaputan  Pafcha 

zig  nooit  in  den  Pcrfifchen  zeeboezem  wagen.  Men  hoort  ook  zo  veel  van 

roverijen  op  den  Eufraat  en  den  Tiger,  dat  het  fchijnt,  als  of  de  Kaputan  Pafcha 

zig  er  in  het  geheel  niet  aan  kreunt  (*).  Ondertusfchen  is  er  nog  altoos  een 

aanzienlijk  amptenaar  te  Basra,  en  de  Mutafillhn  moet  zo  wel  hem  als  den  Def- 

terdar ,   de  Ajdl ,   den  Giimrukfchi  of  Schdh  bunder ,   dat  is  den  opziender  der  tol- 

len, enden  Kadi  in  den  diwan  laten  roepen,  als  er  over zaaken van gewigt moet 

geraadpleegd  worden. 

De  Defterddr  is  de  ontvanger  der  fchattingen ,   en  hangt  in  andere  Réden  ge- 

meenlijk alleen  van  den  Sultan  af.  Die  te  Basra  is ,   indien  ik  het  wél  heb, 

niet  meer  dan  een  bediende  van  den  Pafcha  te  Bagdad.  De  Kadi  word  alle  jaa- 

ren  in  zijn  ampt  bevestigd,  of  door  een’  anderen  uit  Konftantinopel  vervangen» 
Men  zegt,  dat  er  dikwijls  Kadis  herwaard  komen,  die  hunne  firma  van  eenen 

anderen  kopen ,   en  deszelven  naam  aannémen.  Men  kan  dus  ligt  denken ,   dat. 

deze  plaats  maar  zelden  van.  een’  braaf’  man  bekleed  word.  Ondertusfchen 

hebben  zij  altijd  eenen  Naib,  of  gevolmagtigden  ,   die  beftendig  hier  blijft,  en 

dus  ten  minllen  jhet  land  en  de  fpraak  kent;  een  Kadi,  «die  uit  Konftantinopel 

komt,  fpreekt  dikwijls  niets  anders  dan  ïurksch,  en  de  gemeene  man  te  Basra 
verftaat  niets  anders  dan  de  Arabifche  taal. 

De  voornaamften  van  den  inlandfchen  adel  noemt  men  hier  Ajal  el  bcllad.. 

f)e  aanzienlijkfte  onder  h^n,  weke  in  mijn’  tijd  bijna  den  ganfehen  diwan  regeer- 

de. 

C)  In  plaats  van  boots  gebruiken  die  van  Basra  gvootc  ronde  korven ,   welken  zij  Kuffe  noemen, 

en  die  van  buiten  geheel  met  jodenlijm  befliéken  zijn.  Zij  zijn  wel  om  te  gebruiken ,   inzonderheid 

op  ondiepten,  wijl  zij  niet  diep  gaan,  en  zig  gemaklijk  wenden.  Maar  voor  het  overige  zijn 

zij  voor  iemand,  die  niet  gewend  is  in  korven  te  varen,  zéér  o h gémaklijk',  wijl  de  matroos . 
die  met  zulk  eene  kuffe  vaart,  niet  kan  beletten  ,   dat  zij  zig  ook  dikwijls  midden  op  den  ftroom 

rondom  draait.  De  fcLépen,  die  men  te  Basta  Gordb  en  Dauneck  noemt,  zijn  allen  in  de  bouw- 

wijze van  de'tch’J  onderfchdd.n.  Zij  worden. gebruikt  tot  het  vervoeren  det  waaren  tusfchens 
Bssra ,   Bagdad  en  Helle. 



205 

AANMERKINGEN  te  BASRA. 

de,  was  Schech  Derwifch  KAuasi  ,   een  aframmeling 
 van  eenen  beroemden  geleer- 

den  in  deze  ftad ,   kauas  genoemd ,   die  onder  anderen  ook  deze  verdiende  heeft 

gehad ,   dat  hij  eene  fraaije  moskee  heeft  laten  bouwen ,   die  door  zijne  rijke  na- 

komelingen nog  fteeds  in  een’  goeden  Raat  gehouden  word.  D&Mufti  elh
mefi 

is  ook  van  dezen  adel:  zijne  plaats  is  erflijk,  men  kan  derhalven 
 ligt  begrijpen,, 

dat  zij  niet  altijd  door  eenen  geleerden  bekleed  is ;   en  dit  is  o
ok  niet  nodig ,   want 

hij  houd  eenen  Naib ,   of  gevolmagtigden ,   voor  zig.  Verder  behoort  daartoe 

de  Nakib  es  Scheraf ,   of  het  opperhoofd  van  al  de  gew
aande  nakomelingen  van 

MOHAMMED,  die  zig  in  dit  gebied  ophouden.  Zijne  pla
ats  is  insgelijks  erflijk. 

Voor  weinige  jaaren  heeft  soleiman  Pafcha  een’  van  d
eze  adelijken  tot  Mufti  el 

Schaf  ei  verhéven,  wiens  plaats  ook  erflijk  zal  zijn;  en  dan 
 behoort  tot  deze  aj'als 

noo.  een  koopman,  seiid  derwisch  ibn  seiid  talib  genoemd
,  wiens  voorva- 

deren reeds  de  karavanen  naar  Haleb  begeleidden,  en  die  ook  nu  nog
  dikwijls 

het  ampt  van  karwanbafchi  op  zig  neemt,  wijl  hij 
 het  best  met  de  verfcheiden 

Schechs  bekend  is ,   door  welker  gebied  de  
karavanen  trekken,  en  aan  dewelken 

zékere  fchattingen  of  gefchenken  
moeten  betaald  worden. 

De  ai  hl  hebben ,   behalven  het  regt,  dat  de  Mutafiïïm  niets  v
an  gewigt  mag 

ondernemen,  zonder  eerst  hun  gevoelen  daaro
mtrent  in  de  raadsvergadering  ge- 

hoord te  hebben ,   nog  veele  andere  vrijheden:  als,  zij  betalen
  mets  van  hunne 

vaste  goederen,  in  plaats  dat  de  andere  onderdaanen  daa
rvan ,   voornaamlijk  van 

hunne  dadelboomen ,   waarin  hun  grootfte  rijkdom  beftaat,  aanraerklijke  lasten, 

moeten  betalen.  Zij  hebben  het  regt  om  hunne  boeren  te  ftraffen ,   welken 

nogthans  geen  lijfeigenen  zijn.  Alle  de  geestlijken ,   waaronder  ook  de  onder- 

wijzer in  de  fchoolcn  en  de  boekfchrijvers  behoren ,   Haan  onder  de  regtbank 

van  den'  Mufti ,   éven  gelijk  alle  de  Seiids  en  Scherifs  onder  den  hakib  es  Scheraf , 

en  beiden  hebben  hunne  gevangnisfen ,   in  welken  zij  dezulken  van  hunne  on- 

derdaanen, die  zig  ergens  aan  fchuldig  gemaakt  hebben,  werpen. 
 Wanneer  een 

voornaam  Mohammedaan  eene  moskee  bouwt,  behou
den  zijne  nakomelingen 

°ok  het  regt  om  de  goederen  te  bellieren,  welken  d
e  ftigter  tot  ondcrh  ud  der 

moskee  gemaakt  heeft.  Alleenlijk  zijn  zij  verpügt,  op  zék
ere  tijden  rékenfehap- 

daarvan  te  doen  aan  de  overheid;  zelfs  hebben  zij  het  regt  om  all
e  geestlijken 

bij  hunne  moskee  te  benoemen.  Doch  wanneer  het  geflagt  van
  dui  ftigtci  uit— 

geftorven  is ,   of  wanneer  andere  perfoonen  een  gedeelte  van  hun  vei
  mogen  aan 

C   c   3   moskeen-. 
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moskeen  en  fchoolen  gefchonken  hebben,  is  de  Mufti  de  Mutawélli ,   dat  is,  die 
rekening  houd  van  alle  de  inkomften  en  uitgaven.  Mijn  taalmeester,  eenboek- 
affchrijver,  wilde  mij  verzekeren,  dat  daarbij  veel  te  winnen  was,  wijl  name- 

lijk de  rentmeester  en  de  geen  aan  wien  rekening  moet  gedaan  worden ,   veel- 
tijds een  gedeelte  der  inkomften  deelden.  Dezelfde,  klagten  over  de  Mutawéllis 

heb  ik  in  andere  Turkfche  ftédcn  gehoord,  alwaar  ik  ménigmaal groote moskeen 
zagj  die  geheel  vervallen  waren.  Overal  was  het:  „   de  Mutawéili  heeft  de 

„   inkomften  derzelven  verteerd.”  Daarom  zouden  weinige  moskeen  gedurende 
veele  jaaren  kunnen  onderhouden  worden ,   indien  er  niet  van  tijd  tot  tijd  nieu- 

we onderftand  kwam. 

De  Janitzaai en  hebben  te  Basra,  even  als  in  alle  Turkfche  ftéden,  zeer  groo- 
te vrijheid,  en  onder  anderen  ook  die,  dat  zij  alleenlijk  door  hun  eigen  corps 

kunnen  gevat  en  geftraft  worden ,   wanneer  zij  eene  misdaad  begaan  hebben. 
Doch  hier  is  geen  vaste  Qrta.  Hunne  voornaamfte  bevelhebbers  moeten  te 

Korne  blijven,  en  te  Basra  zijn  alleen  onderofficiers,  die  tot  groot  nadeel  van 
den  Mutafülïm  en  de  naarftigen  onder  de  inwoners ,   al  het  flegt  geipuis  in  hun 

corps  aannémen,  dat  zig  maar  aanbied.  Maar  daarom  word  de  aangeworven e , 

of,  liever,  ingefchrévcne ,   zo  min  foldaat,  als  hij  te  voren  was.  Een  aga, 

koopman,  zakkedrager ,   matroos ,   e.  z.  v.  blijft  bij  zijne  vorige  handtéring,  en 
trekt  niet  alleen  geen  bezolding,  maar  moet  de  janitzaaren  voor  hunne  befcher- 
ming  ook  betalen.  Nooit  zijn  zij  buiteniporigcr ,   dan  wanneer  er  geen  Pafcha 
te  Bagdad  is.  Toen  soleiman  Pafcha  overleden  was,  was  de  Mutafillim  alhier 
met  alle  zijne  krijgsbenden  niet  in  ftaat  te  beletten,  dat  de  janitzaaren  op  klaa- 
ren  dag  in  de  huizen  der  Christenen,  Jooden,  Banianen,  ja  zelfs  bij  deMoham- 

medaanen  inbraken,  die  zig  in  hun  corps  niet  hadden  laten  infchrijven.  Dik- 

wijls belédigden  die  van  de  eene  orta  zulke  Mohammedaanen  of  andere  geloofs- 
belijders ,   die  zig  onder  de  befcherming  van  eene  andere  orta  begeven  hadden. 

De  janitzaaren  geraakten  daarover  wederzijds  aan  elkander;  en  het  gebeurde 

niet  zelden,  dat  er  op  éénen  dag  8   of  io  van  hun  verflagen  werden,  terwijl  er 
van  de  eerlijke  lieden,  die  geen  janitzaaren  waren,  niet  minder  bléven.  Om 

nu  bij  eene  andere  gelegenheid  niet  weer  aan  de  woede  van  dit  gefpuis  bloot- 
gefteld  te  zijn ,   of  ten  minften  eenigen  bijftand  van  hun  te  hebben ,   lieten  zig 

nog  veelen  bij  hun  corps  infchrijven.  Om  die  réden  héten  tégenwoordig  de 

meefte 
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meefte  Mohammedaanen  te  Basra,  van  den  Mutafillim  af  tot  den  geringden zak- 

kedrager,  janitzaaren  (*). 

Wijl  de  ajah  en  janitzaaren  te  Basra  indedaad  zeer  veel  vrijheid  hebben,  en 

zig  dikwijls  nog  meer  vrijheid  géven ,   zou  men  denken ,   dat  de  Mutafillim  hier 

niet  veel  te  beduiden  heeft ;   doch  als  die  flegts  verftand  heeft ,   weet  hij  zijn  ge- 

zag ook  wél  te  handhaven.  Onder  de  adelijkenheerfcht  zulk  eenegroote  onenig- 

heid, dat  zij  dikwijls  onder  elkander  oorlog  voeren,  en  hunne  dorpen  plonde- 

ren.  Als  de  Mutafillim  nu  één’  van  hun  ten  val  wil  brengen,  uit  hoofde,  dat 

hij  zig  bij  geval  in  den  diwdn  openlijk  tégen  hem  verzet  heeft,  wagt  hij  maar, 

tot  dat  hij,  ten  minften  in  fchijn,  kan  zeggen,  dat  de  cjdl  te  verre  gegaan  is. 

Bij  de  Turken  nu  word  eene  kleine  misdaad  van  eenen  vermogenden  altijd  veel 

hooger  genomen,  dan  eene  veel  grootere,  door  eenen  armen  begaan.  D eajül 
Word  heel  vaerdig  geworgd ,   en  een  gedeelte  van  zijne  goederen  verbeurd  ver- 

klaard:  en  als  het  geld  eenmaal  in  des  Pafchas  koffer  gekomen  is,  is  het  gemeen- 

lijk éven  zo  moeilijk,  iet  wcêr  daar  uit  te  krijgen,  als  den  geworgden  het  léven 

weer  te  géven.  De  nabeftaanden  en  de  andere  ajah  kunnen  naderhand  zelden 

meer  uitvoeren ,   dan  zig  heimlijk  over  de  dwinglandij  der  Turken  te  beklagen. 

De  titel  van  janitzaar  befchermt  eenen  rijken  dikwijls  niet  in  het  minffe.  Hadsji 

JUsof,  een  groot  koopman  te  Basra,  die  aan  ali  Pafcha  veel  geld  gefcho- 

ten ,   en  hem  daarenboven  aanleiding  gegeven  had ,   om  van  andere  kooplieden 

groote  fommen  aftekné  velen,  wist  bij  denzelven  te  bewerken,  dat  achmed 

ICichja ,   in  dien  tijd  Mutafillim ,   naar  Bagdad  terug  ontboden,  en  een  andere  in 

zijne  plaats  geffeld  werd.  Eenigen  tijd  daarna  kreeg  achmed  ICichja  zijne  post 

Weêr.  Hij  geliet  zig ,   als  of  hij  zig  alle  moeite  gaf,  om  de  vriendfehap  van  ee- 

nen man  te  winnen,  die  reeds  eens  in  ftaat  was  geweest  om  hem  aftezettem 

Maar  jusof  ftelde  zo  weinig  vertrouwen  in  hem,  dat  hij  nooit  uitging,  zonder 

heimlijk  eene  wagt  bij  zig  te  hebben,  die  hem  bij  eenen  onverwagten  aanval  kon 

hefchermen.  Eindelijk  moest  hij  over  zaaken  betreffende  den  koophandel  met 

den. 

(*)  Zij  héten  eigenlijk  Inkt  fchari  Wijl  egter  het  woord  janitzatr  in  onze  taal 

als  ingelijfd  is,  heb  ik  hetzelve  behouden.  Om  dezelfde  réden  gebruik  ik  ook  het  woord  moskee. 

Mohammedaanen  noemen  hunne  kleine  tempels  eigenlijk  Medijii  en  de  grooten  Dsjamea „ 
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den  Taffenkfchi  Bafchi ,   of  overRen  van  een  regiment  voetvolk  van  den  Muts - 

ftllim ,   fpréken ,   dien  hij  altijd  voor  eenen  vriend  gehouden  had.  Deze  toonde 

hem  nu  een  bevel,  volgens  hetwelk  hij  hem  moest  verworgen.  De  uitvoering 

werd  ten  eerïten  begonnen ,   en  het  lijk  van  dezen  koopman ,   die  zo  veel  op  zijn 

geld,  op  de  gunst  van  zijnen  Pafcha,  op  den  titel  als  Hadsji,  of  iemand,  diete 

Mekka  was  geweest,  op  de  befeberming  der  geestlijkheid,  en,  als  janitzaar , 

op  den  bjjfland  zijner  makkers  vertrouwd  had ,   werd  op  eenen  misthoop  ge- 

worpen. Achmed  Kichja  wist  fpoedig  befchuldigingen  tégen  Hadsji  jusof  uit- 

teflroijen ,   en  zijn  eigen  gedrag  voor  het  gemeen  te  billijken:  en  ali  Pafcha 

liet  zig  te  vréden  Rellen,  doordien  hij  bij  deze  gelégenheid  niet  alleen  zijnen 

fchuldbrief  van  200  duizend  piaRers,  welke  fom  hij  van  Hadsji  jusof  ontvan- 

gen had,  weer  terug  kreeg,  maar  nu  ook  nog  het  grootfte  gedeelte  van  de  ove- 

rige goederen  dezes  ongelukkigen  naar  zig  kon  trekken. 

Dezelfde  Mutafillim  perfie  eenen  Armenifchen  koopman  eene  aanzienlijke 

fom  gelds  af,  wégens  eene  daad,  waarvoor  elke  regéring  in  Europa  hem  eenen 

grooten  lof  zou  gegéven  hebben.  De  Armeniër  namelijk  liet  digt  bij  de  Rad 

over  een  kanaal  eene  fraaije  brug  van  gebakken  Reen  bouwen  en  den  gemeenen 

weg,  die,  door  de  agteloosheid  der  regéring ,   des  winters  fchier  onbruikbaar 

was ,   tot  aan  de  begraafplaats  zijner  natie  verbéteren.  Hij  had  daartoe  verlof 

verzogt  bij  de  regéring,  doch  zigdeswégens  geen  behoorlijke  firma  laten  géven, 

en  deze  moest  hij  naderhand  te  deeg  betalen.  Het  is  in  Turkijen  in  het  alge- 

meen niet  ongewoon  ,   dat  lieden,  die  'pragtige  gebouwen  laten  maken,  genood- 

zaakt worden ,   aan  de  regéring  geld  te  fchieten ,   waarvan  zij  dan  zelden  iet'  te 

rug  ontvangen.  Het  is  daarom  geen  wonder,  dat  de  rijke  onderdaanen  der 

Turken  zo  weinig  pragt  tonen.  Voor  het  overige  fchijnt  de  burgerlijke  regé- 

ring  te  Basra  zeer  goed  te  zijn.  Op  de  marktplaats  midden  in  de  Rad  liggen  vee- 

le  hoopen  koorn ,   die  fiegts  met  Rroomatten  gedekt  zijn ,   en  men  hoort  niet , 

dat  daarvan ,   of  iet  anders ,   geflolen  word. 

Doordien  men  in  de  Oosterfche  landen  in  het  geheel  geen  lijflen  van  gebore- 

nen en  geRorvenen  heeft ,   is  het  zeer  moeilijk  hier  iet  zékers  van  de  bevolking 

der  Réden  te  ervaren.  Wanneer  men  dien  aangaande  bij  de  inwoners  onderzoek 

doet,  fpréken  zij  altijd  van  eenige  honderd  duizend;  maar  men  zal  in  het  alge- 

meen vinden ,   dat  de  bevolking  hier  op  verre  na  zo  groot  niet  is ,   als  men  in 

Europa 
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Europa  volgens  zulke  berigten  geloofd  beeft.  Binnen  den  muur  van  Basra  zijn 

70  mahdlle  of  wijken.  In  zommigcn  dcrzelven  vind  men  3   tot  400,  in  anderen 

daarentegen  maar  10  tot  20  huizen,  het  overige  gedeelte  beflaat  enkel  in  dadel, 

boomgaarden  ,   en  daarbij  vind  men  hier  groote  begraafplaatzen  of  kerkhoven. 

Bieden ,   die  deze  Rad  nauwkeurig  kenden ,   verzekerden  mij ,   dat  men ,   in  het 

algemeen  genomen,  nauwlijks  100  huizen  voor  elke  mahdlle  kan  rékenen.  Maar 

nu  zijn  de  meesten  derzelven  alleen  van  Reenen  gebouwd ,   die  in  de  zon  ge- 

droogd zijn ,   en  flegts  klein.  Rékent  men  dan  voor  elk  huis  7   inwoners ,   het 

welk ,   door  elkander  genomen ,   waarfchijnlijk  te  veel  zal  zijn ,   zo  is  het  getal 

der  inwoners  ten  hoogRen  5 o   duizend;  en  bij  aldien  zij  geteld  wierden ,   geloof 

ik  haast  niet ,   dat  men  er  40  duizend  zou  vinden.  De  heerfchende  godsdienst 

is  die  der  lekte  Sunni.  Zédert  de  binnenlandfche  onlusten  in  Perfië  hebben  zig 

in  deze  Rad  ook  veele  Schilt  en  neergezet:  maar,  wijl  dezen  door  de  cerstgemel- 

den  veel  meer  gehaat  worden,  dan  alle  andere  geloofsbelijders,  noemen  de 

meesten  derzelven  zig  ook  Sunniten.  In  het  algemeen  fchijnt  het ,   dat  de  Mo- 

hammedaanen  alhier  de  pligtcn  van  hunnen  godsdienst  niet  zeer  flipt  in  agt  né- 

men. jDe  rijken  verzuimen  niet,  dagelijks  vijfmaal  te  bidden,  op  dat  de 

regering  hen,  bij  gebrek  van  eenige  andere  overtreding,  niet  wegens  verzuim 

Van  den  voorgefchréven  godsdienstpligt  rékenfehap  afëifche.  Maar  of  de  ge- 

meene  man  bid,  daar  laat  men  zig  niet  aan  gelegen  zijn.  Onder  de  Oosterfche  chris- 

tenen is  de  gemeente  der  Armeniërs  de  talrijkfle ,   en  van  dezen  zijn  insgelijks 

de  meesten  uit  Perfië  gekomen.  Hier  zijn  maar  weinig  Sabeërs ,   en  wijl  het  al- 

tetnaal  geringe  lieden  zijn ,   worden  zij  niet  veel  geiigt.  Ik  liet  mij  hun  alphabet 

door  eenen  fmid  fchrijven  ,   als  op  plaat  II.  bij  F. ,   van  den  welken  men  getuig- 

de ,   dat  hij  de  beste  fchrijver  was  (*).  Men  vind  te  Basra  ook  veele  Bania- 

nen ,   en  omtrent  100  joodfche  huisgezinnen.  Van  de  Europifche  landaarden 

drijven  de  Engelfchen  den  grootflen  handel,  voornaamlijk  met  Europisch  laken , 

fijn 

(*)  In  een  werk:  Relations  de  divers  voyages  curieux,  te  Parys  gedrukt,  vind  men  een  aiphabet 

*kr  Chuldeën ,   Sabeirs,  of  St.  Jokannes  Christenen ,   hetwelk  van  mijn  affchn'ft  alleen  in  kleinig- 
heden vei  fchilt.  KüMprERS  affchrïft  is  van  beiden  zeer  verfchillendc ,   en  dus  waarfchijnüjk  niet 

Voldoende.  Amosnt.  exotic.  fascicul  II.  p.  441. 
II.  deel.  Dd 

\ 
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fijn  Bengaalsch  lijnwaat  en  allerhande  floffen  van  Suratte.  Zédert  dat  zij  Isfa - 

han  en  Gambrón,  of  Eender  Abbas ,   hebben  moeten  verlaten,  woont  hier  van 

hun  altijd  een  raad  van  Bombay  met  eenige  fchrijvers,  en  een  hoopman  van 

deze  maatfchappij  woont  te  Bagdad.  De  Franfche  agent  leefde  hier ,   zonder  han- 

del, en,  gelijk  men  mij  zeide,  zonder  zijne  wedde  naar  behoren  te  ontvangen, 

zo  als  hij  best  kon.  Hollanders  waren  hier  in  het  geheel  niet,  maar  de  koop- 

lieden alhier  haalden  hunne  fpecerijen  van  Charedsch.  De  inlandfche  kooplie- 
den drijven  eenen  Herken  handel  in  koffij  van  Jemen.  Men  vind  te  Basra  ook 

verfcheiden  Italiaancn ,   die  eenen  vrij  Herken  bijzonderen  handel  over  Haleb 

op  Venetie  en  Livorno  drijven;  insgelijks  twee  Roomschkatholijke  monniken. 

De laatflen  bouwden  thans  cene  kerk  weer  op,  wijl  de  eerlle,  onder  de  rege- 

ring van  den  voorgcmelden  hossein  Pafcha  gebouwd ,   ingeftort  was. 

Digt  onder  de  muuren  van  Basra  begint  reeds  de  groote  woeftijn.  De  grond 

is  hier  éven  zo  vrugtbaar,  als  nabij  den  vloed,  alwaar  alles  met  dadelboomgaar- 

den  en  rijstakkers  bedekt  is.  Het  ontbreekt  hier  alleenlijk  aan  inwoners,  en 

wel  aan  ver  mogen  den,  die  kanaalen  kunnen  graven  en  onderhouden.  Niet  verre 

ten  zuidwesten  van  de  Had  ziet  men  daar  een  voorbeeld  van.  Voor  30  of  40 

jaaren  was  daar  nog  een  groot  dorp,  waarvan  thans  niets  meer  overig  is,  dan 

een  klein  gebouw  boven  het  graf  van  eenen  mohammedaanfehen  heilig,  dat 

thans  reeds  vrij  verre  in  de  woeftijne  ligt.  Van  hier  tot  Zobeier ,   alwaar  ook 

fchoon  laag  land  is,  is  alles  met  keukenzout  bedekt,  voornaamlek  op  zulke 

plaatzen,  waar  men  dammen  gemaakt  heeft,  om  régenwater  te  vergaderen  en 
te  laten  uitwaasfemen. 

Het  Basra,  dat  onder  de  regering  der  eerde  Khaltfen  vermaard  was,  lag  bui- 

ten tégen fpr aak  of  2   mijlen  zuidwest  ten  zuiden  van  de  tégenwoordige  Had 

dezes  naams,  en  in  eene  zandiger  fireek.  Men  vind  daar  nog  overblijfzels  van 

eenen  ftadsmuur ,   die ,   naar  oogenfehijn ,   ten  minften  2   uuren  in  den  omtrek  heeft 

gehad;  als  méde  de  muuren  van  twee  groote  moskeen,  Dfjdmea  Ali  Barmaki 

en  Dfjdmea  S   et  ff r   dn.  Ook  toont  men  hier  nog  de  begraafnisfen  van  den  bekenden 

geleerden  hassan  el  basri,  van  zobeier  ibn  ALwaN,  van  telha  ibn  obeid 

allah  ,   en  anderen ,   van  welken  men  zéker  weet ,   dat  zij  te  Basra  begraven 

zijn. 

Alle  deze.  beroemde  Arabers  zijn  bij  de  Schijten  zeer  gehaat,  inzonderheid 

zobeier 
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zobeïer  en  telha  ,   wijl  zij  den  eed  van  trouwe  aan  hunnen  grooten  Imam  ge- 

broken ,   en  tégen  hem  voor  de  Ayefcha  geftréden  hebben.  De  Sunniten  daar- 

entégen  éren  ze,  wijl  zij  onder  mohammed  als  braave  officiers  gediend ,   en  voor 

hunnen  dood ,   zo  men  zegt ,   berouw  gehad  hebben  ,   dat  zij  tégen  au  ,   den 

fchoonzoon  van  mohammed  en  naderhand  Khalf,  oproerig  waren  geworden. 

Zij  hebben  boven  hunne  graven ,   éven  als  boven  de  graven  van  hunne  andere 

heiligen,  gebédehuizen  gebouwd.  Dezen  werden  inhetjaarder  hedsjera
  1151$ 

(1743)  als  nadir  schah  het  tégenwoordig  Basra  belégerde,  
door  de  Perzen 

ganschlük  ter  neêrgeworpen.  Doch  de  Sunniten  hebben  ze,  na  het  vertrek  des
 

vijands,  ras  wcêr  opgebouwd ,   en  bij  die  gelegenheid  gebeurden  hier,  volgens 

het  geen  een  Mohammedaanfche  geestlijke  te  Zobeïer  verzékerde,  de  volgen- 

de wonderwerken.  Een  ézel  ontliep  zijnen  meester,  die  van  het  nieuw  Basra 

naar  het  oude  wilde  rijden :   de  arme  man  ging  tot  de  arbeiders  bij  het  graf  van 

telha,  en  klaagde  tégen  hen,  dat  hij  lang  door  de  woeflijn  omgelopen  had, 

zonder  zijn  dier  te  kunnen  wédervinden .   Elk  nam  deel  in  zijn  verlies ,   en  zij  ver- 

enigden eenparig  hun  gebed  tot  den  heilig,  dat  hij  toch  geli
efde 'den  ézel  wéér 

te  voorfchijn  te  brengen;  en  kort  daarop  zag  men  hem  ook  in  vollen  
galop  aankomen, 

en  regt  naar  het  graf  van  telha  lopen,  als  of  iemand  met  
de  zweep  agter  hem 

was  geweest.  De  nieuwe  kubbe ,   welke  men  boven  het  graf  van  hassan  el 

easri  bouwde,  viel  weer  in,  zonder  dat  men  den  bouwmeester  kon  befchuldi- 

gen,  dat  het  zijne  fchuld  was.  De  heilig  verfcheen  daarop  iemand  in  den 

droom,  en  verzékerde  hem,  dat  hij  met  eene  kubbe  (koepel)  niet  gediend  was, 

maar  dat  men  een’  kleinen  toren  boven  hem  zou  bouwen :   tévens  wilde  hij  ook 

niet  midden  onder  dezen  toren  ,   maar  met  het  hoofd  digt  aan  den  muur  liggen , 

op  dat  men  niet  rondom  zijn  graf  zou  kunnen  gaan  (*).  Zobeïer  ligt  onder 

eene  groote  kubbe ,   digt  bij  eene  fraaije  moskee  met  eenen  minare.  De  Imam 

van  deze  moskee  ,   welke  mij  de  voorgemelde  vertclzeltjes verhaalde, 
 verzékerde 

mij  ook ,   dat  hij  cens  antwoord  kreeg ,   als  hij  zobeïer  gegroet  had.  Ik  vraagde 

naderhand  aan  een  paar  anderen,  of  zij  nooit  van  hunnen  heilig  e
ene  groete  ge. 

had 

(*j  Digt  b   j   hem  ligt  een  mohammed  ibn  siein,  wiens  gedagteni
s  bij  de  Mohain-medaanen  ins- 

gelijks zeer  geëerd  word,  onder  eene  bijzondere  kubbe. 

Dd  2 
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had  hadden;  maar  dezen  waren  zo  befcheiden  van  te  geloven,  dat  zij  te 

groote  zondaars  waren ,   dan*  dat  zij  zulk  eene  gunst  konden  verwagten.  De 

Imam  toonde  mij  nog  den  boom,  onder  welken  men  voorgeeft ,   dat  zobÊier 

gedood  werd;  doch  deze  Raat  binnen  den  ringmuur,  en,  volgens  de  Arabüèhe 

gefchiednis,  verloor  zobeter  zijn  léven  buiten  de  Rad.  Niet  ver  van  deze  oude 

Rad  ligt  een  abdilla  ibn  anjJas  begraven ,   wiens  vader  de  dcurwagter  van 

Mohammed  is  geweest. 

Wijl  de  Mohammedaanen  er  op  gezet  zijn  ,   dat  zij  bij  hunne  heiligen  be- 

graven worden,  brengt  men  van  nieuw  Basra  tegenwoordig  nog  veele  lijken 

naar  het  oud  Basra.  De  Rad  was  zo  zeer  verwoest ,   dat  men  eerst  voor  30  ef 

40  jaaren  weer  een  begin  maakte  met  het  bouwen  van  eenigc  kleine  huizen 

rondom  de  begraafplaats  van  zoeeier,  en  zédert  dien  tijd  noemt  men  het  oud 

Basra ,   Zobeier.  Zédert  8   of  10  jaaren  hebben  zig  hier  zo  veele  Sunniten  neer- 

gezet, die  door  abd  ul  waheb,  den  Rigter  van  eenen  nieuwen  godsdienst, 

uit  Nedsjed  verdréven  zijn  (*) ,   dat  Zobeier  reeds  eene  kleine  Rad  kan  genoemd 

worden ;   want ,   behalven  de  gemelde  moskee ,   heeft,  men  hier  ook  nog  eene 

tweede  gebouwd. 

Ik  heb  te  Zobeier  geen  berigt  kunnen  krijgen,  op  welken  tijd,  en  bij  welke 

gelégenheid  het  oud  Basra  verwoest  is.  De  gemelde  Imam  meende ,   dat  een 

zwaare  ftorra  al  de  huizen  en  moskeen  op  eens  had  omver  geworpen,  en 
dat  de  inwoners  daarop  aanftonds  het  nieuw  Basra  gebouwd  hadden.  Het 

is  niet  denklijk ,   dat  dit  zo  fchielijk  in  zijn  werk  gegaan  is ,   maar  het  verval  der 

zer  flacl  was  waarfchijnlijk  een  natuurlijk  gevolg  van  de  flegte  regering  der  Mo- 
hammedaanen ,   waar  door  het  weleer  volkrijk  Chaidea  zo  zeer  van  inwoners 

ontbloot  werd,  dat  men  er  tegenwoordig  geen  dorpen  meer  vind,  dan  alleen 

digt  bij  de  groote  Rroomen.  In  het  oud  Basra  ziet  men  nog  het  bed  van  eenen 

droogen  vloed,  of  veeleer  gegraven  kanaal,  door  de  Arabiërs  Dsjarri ,   Zdade 

of  Haffar  Zdade  genoemd.  Hetzelve  was  van  eene  kleine.  Rad  Hêt,  omtrent  6 

dagreizen  ten  noorden  van  Helle ,   uit  den  Eufraat  naar  Kufa ,   en  van  daar  ver- 

der 

[CU  Zie Bef chrij  ving. van  Jrabiê.,  bl.  331,  ] 

I 
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der  naar  Basra  geleid,  alwaar  het  zig  omtrent  3   duitfche  mijlen  benéden  de  Rad 

!’n  eene  golf  ontlastte,  die  men  Chor  abdilla noemt.  (Plaat  XL.)  De  Arabiers 
verbalen ,   dat  dit  kanaal  te  weerszijden  met  boomen  beplant  was ,   en  bet  land 

Ver  in  de  rondte  vrugtbaar  gemaakt  heeft.  Zédert  veele  jaaren  komt  in  het  ge- 

heel geen  water  meer  herwaard,  en  het  eertijds  vrugtbaar  land  is  eene  woc- 

ftenij ,   die  enkel  van  Bedouinen  bezogt  word.  Geen  wonder  derhalven ,   dat 

Basra  verlaten  werd,  toen  het  zijnen  vloed,  en  met  denzelven  alle  naburige  dor- 

pen verloor,  en  dat  de  inwoners  zig  naar  den  oever  van  den  Eufraat  begeven 

hebben ,   daar  zij  overvloed  van  water  vonden ,   en  daar  het  waarfchijnlijk  reeds 

in  dien  tijd  aan  inwoners  ontbrak  (*). 
De 

(*)  Dsjürri  Zdade  is  zonder  tégen fpraak  de  vloed  Pallacopas  der  Grieken,  werwaard  alexan- 

»5r  kort  voor  zijnen  dood  van  Babijlon  eene  reis  deed ,   die  ariuanus  in  zijn  7de  boek  op  de  -ei- 

gende wijze  befchrijft:  Interen  dum  triremes  pqrarltur ,   portusque  apud  Babylo  iem  cjfoiitur ,   Alexan • 

der  aa  Pallacopam  amnem  per  Euphratem  deveSus  est.  Dijlat  isa  Bobylone  Jladiis  ferme  DCCC.  Pafte 

nmnis  hic  ex  Euphratis  in  alveum  fuum  diffufione,  non  ex  peculiari foute  oritur.  Euphrates  enm  ex 

uiontibus  Armsniis  oriens ,   hyberno  tempore  intro  ripas  labitur,  utpote  non  mnltum  aquce  tralie  s.  -In * 

eunte  autem  vere  multoque  magis  Jub  foljiitium  tejlivum  grandis  exit ,   riphqtie Juperatts  Ajjyrio'um  cam- 

pos  inundat.  Tune  erom  nives  in  Armeniis  montibus  liqmtx  aques  eius  mirum  in  modum  augent ,   at- 

que  ita  in  mngmm  altitudinem  elatus ,   umverfm  cimimieföam  recionem  llruct ,   niji  gids  non  nihil  de- 

ducens  in  Pallacopam  &   inpaludes  ac  Jlagna  ewn  exmret.  Qut  quUem  paltuks  ad  hoe  alveo  initio  folio 

v*que  ad  regionem  Arabiee'  proxhnam ,   per  vadofa  loei  ac  tandem  per  occultos  meitus  in  mare  feruntur. 

Refoliitisveïonmbus ,   pracique  circa  Virgüitmm  occafum'EuphratSs  minor  labiltir:  at  nibiiominus  magna 

eius  pars  per  Pullacopaminlacus  derivatur:  nifivera  quis  rurfns  Pallacopic  alveum  ob/lruat ,   ita  ui  in  adver- 

funinitens ripas  transcendat ,   facile  ha  Euphratem  labentem  exhauriat ,   ut  Ajjyrionm  campi  ab  eo  irriga- 

f*  nequeant,  Oiiapropter  Babylonwwm  Satrapa  mngno  labore  Eüphratis  in  Pallacopam  exitus  objlruit 

(   quamvis  non  magna  cum  drfficuitale  aperiantur')  quod  limnfa  iis  in  panilus  terra,  quippe  quee  Jluminis 
aqua  proluitur ,   minimé  facilem  aquce  refttxiohim  admhlat:  adeo  ut  X,  M   Affyrii  tres  integros  menfes  in 

hoe .   opere  ctmfumpferint .   Qua  Alexandro  enarrata  incitarunt  eum  ut  aliquid  in  utilimem  Afyria  meii- 

tvretur.  Itaque  qua  in  Pallacopam  Euphrates  derivatw,  eius  exitum  finnius  obflrum  inflitn-t.  Qtium- 

?ae  ad  Jiadia  triginta  progresfus  esfet,  petrefam  terram  reperit,  quee  fi  intercifa  ad  veterem  Pihacopce 

aiueum  perduceretur ,   nequaquam,  prtipter  terne  firmitatem  aquatn  transmisfura  esft  videbetur :   atqus  ita 

Jlatis  anni  temporibus  facilem  aquarum  converftmem  atque  exmdationem  fore  judiedbat.  Id  circo  Aexan- 

der  per  Pallacopam  vellus,  navigando  per  heus  descendit  in  Arabrnn  regionem;  ibi  commodum  quendam 

l°ouin  contemplatus ,   urbem  adificavit,  moenihusque  cinxit,  &   coloniam  eo  deduxit  ex  Grcecis  mercentt- 

Uis>  voluntariis ,   &'qui  a ut  feneüute  aut  cafu  aliquo  inepti  bello  fctUi  erant.  Welke  or- 
D   d   3-  des 



214 

LIGGING  der  OUDE  STAD  BASRA. 

De  vermaarde  flag  tusfchen  ali  en  de  Jyefcha  is ,   volgens  de  algemeene  his- 

torie, bij  Khoreiba ,   niet  verre  van  Basra  voorgevallen;  de  tegenwoordige  inwo- 

ners van  Zobeier  wéten  het  flagveld  niet  nauwkeurig  te  bepalen ;   doch  zij  zeg- 

gen ,   dat  de  flag  in  Wadi  Seiid  Seban ,   een  groot  dal  tusfchen  Basra  en  den  berg 

Senani  gefchied  is ,   en  men  vind  daar  een  dorp  Kowabde  ,   welken  naatn 

de  fchrijvers  zeer  ligt  in  Khoreiba  hebben  kunnen  veranderen. 

Ik  geloof,  dat  men  op  weinig  plaatzen  inde  waereld  zo  veel  verfchillende  foor- 

ten  van  dadelen  vind  als  te  Basra.  De  Arabiërs  verdelen  ze  zelfs,  éven  als  hunne 

artze- de  moet  men  in  dit  land  niet  gevonden  hebben,  daar  de  inwoners  zig  verenigden,  om  een  ka- 

naal van  veele  dagreizen  te  graven  ,   en  daar  door  eene  woeftijn  vrugtbaar  te  maken!  Hoe  volk- 

rijk  moet  het  niet  geweest  zijn;  want  men  zal  immers  denklijk  niet  eerder  op  de  gedagten  ge- 

komen zijn,  om  den  vloed  Pallacopas  te  graven,  dan  na  datgansch  Mefopotamië,  alwaar  men 

van  beide  zijden  water  kon  krijgen ,   bebouwd  was.  Lij  de  aankomst  der  Mohammedaanen  in  de- 

ze gewesten  moet  de  gemelde  vloed  nog  in  een’  goeden  ftaat  geweest  zijn,  wijl  beiden  Kufa  en 

Basra,  twee  van  hunne  beroemde  ftéden,  aan  denzelven  gelégen  hebben:  en  daar  dezen  reeds 

«enige  honderd  jaaren  verwoest  zijn,  moet  dit  land  onder  hunne  regéring  in  korten  tijd  verbaasd 

verwaarloosd  zijn.  BahJir  Ncdsjef  of  Baheire ,   bij  Mefched  AU ,   was  waarfchijnlijk  een  del 

meiren,  die,  volgens  het  berigt  van  arhianus,  zijn  water  door  den  vloed  Pallacopas  uit  den 

Eufraat  had.  Tusfchen  Semaue  en  Helle  ylnd  men  nog  meer  moerasfige  oorden,  die  nog  hé- 
den ten  dage  door  den  Eufraat  overftroomd  worden.  Hctfchijnt,  dat  alexander  door  dezen 

weg  weer  gekomen  is.  De  Pallacopas  was  dus  beide  boven  en  benéden  Babijlon  met  den 

Eufraat  verenigd,  en  wie  weet,  of  het  kan  tal  niet  nog  op  meer  plaatzen  water  uit  den  hoofd- 

ilroom  bekomen  hebbe.  Zo  vind  men  tégenwoordig  nog  verfeheiden  takken ,   die  midden  door 

het  oude  Mefopotamië  van  den  Eufraat  in  den  Tiger,  of  van  den  laatflen  in  den  eerften  vloed  lo- 

pen. ik  heb  in  het  dagverhaal  van  eenen  Engelsman,  die  van  Haleb  naar  Basra  gereisd» 

gevonden,  dat  hij  44  uuren  zuidoost  ten  oosten  van  Hst,  In  de  woestijn,  eene  geheel  verlaten  fta<* 

gevonden  heeft,  welker  muur  50  voet  hoog  en  40  voet  dik  was.  Elke  der  vier  zijden  was  1°° 

voet,  cn  in  den  muur  waren  torens.  In  deze  ftad  of  dit  groot  kasteel  vind  men  nog  een  klei® 

kasteel.  Van  deze  zelfde  verlaten  ftad  hoorde  ik  naderhand  ,   dat  zij  door  de  Arabiërs  El  kha<Br 

.genoemd  wierd  ,   en  maar  10  of  12  uuren  van  Mefched  Ali  gelégen  was.  Zonder  twijfel  is  rij 

Insgelijks  wégens  gebrek  aan  water  verlaten :   en  ,   nademaal  men  hier  in  het  geheel  geen  ftédcfl 

,of  dorpen  in  de  nabijheid  vind,  is  dit  denklijk  de  réden,  waarom  men  alle  bruikbaare  fteenen 

niet  van  daar  gebragt  heeft,  gelijk  van  Kufa  en  Basra,  waarvan  fchier  niets  meer  overig  is' 

De  Pallacopas  fchijnt  dooi  plixius,  lib .   6.  cap.  27.  en  andere  oude  fchrijvers  ook  de  Eufr^ 

genoemd  te  worden. 
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sïtzenijmiddelen ,   in  koudcn  en  heet  en.  De  eerften  houden  zij  voor  gezond,  en 

de  laatfien  voor  ongezond.  Doch  in  het  algemeen  wil  deze  onderfcheiding 

niets  anders  zeggen,  dan  dat  die,  welken  naar  de  tóal  der  inwoners  houd  zijn, 

eencn  béteren  fmaak  hebben ,   en  duurder  betaald  worden.  De  heet  en  daaren- 

tegen vind  men  in  grooter  menigte,  zij  zijn  goed  koop,  en  het  voornaamRe 

voedzel  der  arme  inwoners.  De  foort ,   welke  men  dat  is  den  da- 

del Chastaui  noemt ,   word  voor  de  allerbeste  gehouden ,   om  dat  hij  de  maag 

niet  bezwaart,  hoe  veel  men  er  ook  van  eet.  Daartégen  word  de  foort  Z'Jiedi 
te  Basra  voor  de  allerflegtfte  gehouden,  om  dat  dezelve  zwellingen  ver- 

oorzaakt. Men  geeft  ze  hier  aan  het  vee ,   Rookt  er  brandewijn  van ,   en  alleen 

de  armen,  die  niets  béters  kunnen  kopen,  om  hunnen  honger  te  Rillen,  gebrui- 

ken ze  tot  hun  voedzel.  Doch  te  Bagdad  is  deze  foort  niet  zo  weinig  geagt ; 

mogelijk,  om  dat  zij  in  den  grond ,   dien  men  daar  heeft,  béter  Haagt,  of  wijl 

men  daar  zo  veel  keus  niet  heeft,  als  te  Basra.  De  overige  dadels,  welken 

hier  groeiïen ,   noemt  men:  Hellaue  ,   hl  dam  er  an  SchukarJ'-^ , 

Dsjauft  Dari  Chafab  Chadraui  Ischirji 

Bram  Mektüm  van  deze  foort  heeft  men  rooden  en  gee- 

len ,   Kintar  ,   Lului  ,/ihLé» ,   Tammer  bint  esfabi  ,   é   hanafi  ■ 

L Sabici  el  arus  o"4/s35  Dikgel  jh  o   beide  rood  en  geel, 

Dfjoitfi  Aschkar  A   5   Tfchabfchhb ,   Chafaui  el  baggel,  Schiis  ,   Mbd- 

dady  Bumkie ,   Kisjib ,   Hottrie  en  Ibrahimi  (*).  Alle  de  foorten  van  dadelen 
gebruikt  men  om  er  dibs ,   dat  is  firoop ,   van  te  maken ,   welke  de  Arabië)  s   tot 

het  brood  éten;  maar  die,  welke  men  Hellaue ,   dat  is  de  zoete,  noemt,  is  er 

het  best  toe.  De  harde  kernen  der  dadelen  worden  hier  zelfs  niet  weggewor- 

pen ,   maar  voor  het  vee  bewaard.  Ik  meen  in  eene  reisbefchrijving  gelézen  te 

hebben,  dat  de  Arabiers  te  Basra  eene  groote  menigte  dadelkernen  piramieds* 

Wijze  op  elkander  in  de  aarde  leggen ,   wanneer  zij  eenen  jongen  boom  willen 

kwé* 

(*)  Te  Bagdad  heb  ik  alleen  de  volgende  foorten  van  dadelen  horen  noemen:  Chastaui ,   Zd~ 

iedi ,   Sabia  el  arüs,  Dikgel,  Ibrahimi,  Be  mie,  Owaraie ,   Sasde ,   Bürbcti ,   Kufi  Chumdfi,  Om 

JAuel ,   Mrasfa ,   Aejtharji,  Mekhart. 
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kweken.  Thans  maakt  men  daarmee  zo  vee]  omflag  niet,  maar  uit  één’  eeni- 

gen  kern  groeit  een  boom ,   en  men  heeft  hier  niet  eens  nodig  de  kernen  te  zaai- 

jen,  men  vind  buitendien  planten  genoeg.  De  menigvuldige  nuttigheid  van 

de  verfcheiden  deden  des  dadelbooms  is  reeds  genoeg  bekend  ( * ).  Tuin- 

vrugten  en  andere  levensmiddelen  zijn  hier  in  overvloed,  maar  aan  hout  is  er 

gebrek.  Men  brand  hier,  éven  als  in  Egipte,  veel  mest,  en  van  het  roet  maakt 

men  ook  fal  amoniak. 

In  het  heetfte  jaargetij  is  de  hitte  hier  zo  groot,  dat  men  voorbeelden  heeft, 

hoewel  niet  alle  jaaren ,   dat  menfchen  wégens  de  hitte  op  ftraat  néder  vielen. 

De  lugt  is  daarenboven  wégens  de  omliggende  laage  landen ,   en  wégens  de  vuilig- 

heid in  de  ftad  zelve,  niet  zeer  aangenaam.  In  de  geheele  maand  augustus 

hadden  wij  maar  5   of  6   dagen  zuidoosten  wind ,   en  in  feptember  was  de  wind 

ook  maar  weinige  dagen  zuidlijk;  anders  hadden  wij  geftadig  noorde  en  noord- 

weste  winden.  De  hitte  treft  den  mensch  het  meest  met  den  zuidoostenwind, 

wijl  men  dan  gemeenlijk  windftilte  heeft,  en  ook  zeer  zweet»,  In  de  laatfte helft 

van  october  was  de  wind  meer  veranderlijk.  In  augustus  en  feptember  hadden 

wij  fchier  geftadig  heldere  lugt  gehad.  Den  7den  october  vertoonden  zigeenige 

wolken ,   die  fteeds  toenameu  tot  de  27^0  ,   wanneer  de  regentijd  met  donder 

en  blikzem  zijn  begin  nam. 

Aan  de  oostzijde  van  den  Schat  el  arrab  en  aan  deszelfs  uitwatering  heerscht 

een  Arabifche  Ham  Kdab  <— ,   van  welken  ik  reeds  in  de  befchrijving  van 
Arabic  bl.  303.  gefproken  heb.  Dezelve  woont  niet  in  tenten ,   gelijk  de  Arabiërs 

in  de  woestijne,  maar  in  ftéden  en  dorpen,  éven  als  die  aan  de  oostzijde  van 

den  Perfifchen  zeeboezem.  De  thans  negérende  fchech  soleiman  was  bij  het 

aanvaarden  zijner  regéring  flegts  heer  over  een  klein  gebied,  dat  geheel  tot  Per- 

fië  behoorde.  Doch  gedurende  de  binnenlandfche  onlusten  in  dit  rijk  bemagtigde 

hij  nog  verfcheiden  kleine  distrikten ;   der  ftad  Basra  ontnam  hij  het  eene  eiland 

na  het  andere ,   en  zelfs  het  gebied  Dauafir  aan  de  westzijde  van  den 

vloed:  met  één  woord,  hij  was  in  mijn’  tijd  heer  van  een  aanzienlijk  gebied  in 

Perlië (*)  Men  zie  onder  anderen  schoutek  ,   Reistogt  naar  en  deer  Oostïndiên,  vierden  druk, 
I.  D.  bladz.  276  en  277.  De  ven. 
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Peific ,   en  van  all’  de  eilanden  en  uitwateringen  van  den  Schat  el  anab ,   die  te 

Voren  tot  Rasra  behoorden.  Aan  kerïm  khan  betaalde  hij  in  het  geheel  niets » 

Wijl  deze  zo  verre  af  was ,   dat  hij  niet  veel  van  hem  te  vrezen  had.  Als  deze 

fcbatting  vorderde,  klaagde  hij,  dat  hij  niets  kon  betalen,  wijl  de  Turken  veel 

geld  van  hem  afperften ;   en  als  de  Pafcha  van  Bagdad  om  fchattingen  vraagde , 

klaagde  hij  over  de  Perzen.  De  voornaamfte  aj'als  der  ftad  Basra  wist  hij  door 
geld  zo  wel  op  zijne  zijde  te  krijgen,  dat  zij  toebcten,  dat  hij  het  cene  dorp  na  het 

andere  aan  zig  trok,  en  als  de  ajals  zulks  gerust  konden  aanzien,  oordeelde  de 

Mutafillm  het  niet  raadzaam ,   op  zijne  eigen  kosten  eenen  oorlog  met  solei- 

man te  ondernemen;  want,  wijl  hij  gemeenlijk  maar  een’  korten  tijd  in  zijne 
post  blijft,  was  hij  te  vrédcn,  als  hij  er  flegts  zo  lang  de  inkomsten  van  trok, 

en  dezen  betaalde  soleiman  rijklijk  :   aan  den  nieuwen  MutafiUlm  betaalde  hij  in 

het  geheel  niets ,   bij  aldien  ook  deze  geen  andere  dorpen  aan  hem  afftaan,  of  oor- 

log hebben  wilde.  De  Pafchas  van  Bagdad  zelven  zijn  eenige  reizen  tégen  so- 

leiman te  veld  getrokken.  Dan  hield  hij  het  bijwijlen  voor  raadzaam ,   eene aan- 

zienlijke fom  te  betalen,  en  zig  wéder  een’  vazaal  der  Turken  te  noemen ;   maar 

zomtijds  gaf  hij  het  geld  liever  aan  andere  Arabifche  fchechs ,   die  den  Pafcha  dan 

aan  eenen  anderen  kant  werk  moesten  géven.  Gobcin  ,   eene  kleine  ftad 

aan  den  oostlijken  arm  van  den  Schat,  maakte  hij  tot  zijne  hofplaats,  en  bouw- 

de eenen  fterken  dam  in  eenen  anderen  arm ,   om  den  ftroom  naar  zijn  kant  te 

leiden,  en  béter  bevaarbaar  te  maken.  In  1765  had  hij  reeds  10  galwetten  en 

daarenboven  70  daunJeks ,   of  kleiner  vaartuigen,  waarmede  hij  handel  dreef.  De 

öiagt  van  den  Mutafillim  te  Basra  was  daarentegen  van  jaar  tot  jaar  verminderd , 

en  in  mijn’  tijd  was  dezelve  zo  zwak,  dat  hij  zig  niet  eens  tégen  dezen  kleinen 

fchech  kon  verzetten. 

Keuïm  KnaN  had  eindelijk  voorgenomen  ,   de  Ichatting  van  fchech  soleiman 

Zelf  optehalen.  Hij  rukte  in  dit  jaar  met  een  aanzienlijk  léger  in  zijn  gebied ; 

doch  het  ging  met  hem  niet  béter,  dan  met  zijnen  veldheer  Emir  kuneh  
kuun 

tégen  mïr  mahenna,  waarvan  hiervoor  gefproken  is.  Soleiman  begaf  zig  op 

zijne  fchépen  van  het  eene  eiland  naar  het  andere,  en  liet  den  vijand  de  ledige 

Héden  en  dorpen.  Kerïm  kiiên  werd  het,  door  gebrek  aan  vaartuigen ,   zeer 

Moeilijk,  om  op  de  eilanden  te  komen;  en  als  hij  dan  nog  met  veel  moeite  op 

Ccn  eiland  geraakte ,   was  soleiman  reeds  op  een  ander ,   zelfs  begaf  deze  zig 

II  deel.  Ee  „   ten 
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ten  laatRen  naar  de  westzijde  van  den  Schat  el  arrab ,   in  liet  gebied  van  Basfa. 

'Kerïm  KHaN  vervoegde  zig  eindelijk  bij  de  regéring  dezer  Rad,  en  hield  derzelve 

voor ,   dat  haar  eigen  belang  vorderde ,   dat  zij  hem  thans  behulpzaam  was ,   om 

fchech  soLEiMANs  magt  uitteroeijen.  De  Mutajillim  beloofde  hem  alle  hulp, 

doch  verfchoonde zig  van  tijd  tot  tijd,  met  voortcgéven ,   dat  hij  meer  volk  en 

fchépen  van  Bagdad  verwagtte ,   die  nooit  aankwamen.  Zonder  twijfel  had 

SOLEIMAN  de  regéring  te  Basra  weer  omgekogt,  of  het  ontbrak  haar  aan  geld 

om  eenen  oorlog  te  beginnen.  Als  de  Perzen  eindelijk  zagen,  dat  het  den  Tur- 

ken geen  ernst  was,  hun  bijteRaan,  trokken  zij  af,  en  lieten  den  Arabier  de 

vrijheid  om  weer  bezit  van  zijn  gebied  te  némen.  Het  meeste,  dat  soleiman 

bij  dezen  veldtogt  van  kerïm  khiin  leed ,   was,  dat  deze  den  dam  in  ChSr  Sabh 

had  laten  doorRéken.  De  huizen  in  zijne  Réden  en  dorpen  zijn  zo  liegt,  dat  hij 

er  niet  veel  bij  kon  verliezen ,   fchoon  de  vijand  zig  de  moeite  had  gegeven  om 
dezelvcn  te  verwoesten. 

Men  zal  zig  verwonderen,  dat  kerïm  KHaN,.  die  in  deze  jaaren  tweeweêr- 

fpanlingen,  fchech  soleiman  en  mïr  mahenna,  gcheellijk  uit  hunne  landen  ver- 

dréven had,  dezelven  toeliet,  weer  bezit  daarvan  te  némen.  Doch  volgens  de 

regéringsgeReldbeid  alhier  kon  hij  ze  niet  behouden.  De  Réden  waren  ten  ee- 

nemaale  van  volk  ontbloot,  alle  nering  en  handtéring  Rond  dus  Ril.  De  dor- 

pen kon  hij  niet  dekken ,   naardien  de  vijand  met  zijne  fchépen  overal  kon  aan- 

leggcn,  en  die,  welken  Perfisch  gezind  wilden  zijn ,   verwoesten.  Indien,  der- 
halven,  keRÏm  khUn  eene  bezetting  in  de  Réden  van  fchech  soleiman  had  wil- 

len laten,  zou  dezelve  zeer  groot  hebben  moeten  wezen,  en  hij  zou  genood- 

zaakt zijn  geweest,  dezelve  geheel  tc  onderhouden :   hij  zou  een’  geRadigen  oor- 
log en  in  het  geheel  geen  voordeel  daarvan  te  wagten  gehad  hebben.  Soleiman 

had  waarfchijnlijk  ook  eenc  aanzienlijke  fomaan  de  Perfen  moeten  betalen:  want 

zij  hadden  zijne  dadelboomen  veel  verfchoond,  daar  zij  hem  nogthans  eene  fc ha- 
de  hadden  kunnen  toebrengen ,   die  hij  niet  ligt  zou  hebben  kunnen  te  boven 
komen,  indien  zij  dezelven  hadden  willen  omhakken. 

De  lurken  gaven  nu  voor,  dat  het  wel  in  hunne  magt  was  geweest,  alles 
weer  te  heroveren,  wat  soleiman  hun  van  tijd  tot  tijd  ontweldigd  had, 
ja,  dat  zij  hem  met  weinig  moeite  gr nschlijk hadden  kunnen  te  onderbrengen, 

indien  zij  hem  te  gelijk  met  ke.hm  khün  hadden  willen  aantasten;  maar  dat  het' 

.   Rrijdig; 
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ftrijdig  met  den  godsdienst  en  de  gastvrijheid  van  eenen  Sunnit  zou  geweest 

zijn  ,   eenen  vervolgden  befcherming  te  weigeren :   zij  hadden  grootmoedig  ge- 

handeld met  hunnen  nabuur,  die  ganschlijk  uit  zijn  land  verdreven  was ,   door 

hem  te  veroorloven,  in  een  gebied,  dat  hun  toebehoorde,  met  zijne  krijgsben- 

den eene  toevlugt  te  zoeken.  Maar  soleiman  had  geen  zin,  om  zijne  benden 

zo  ras  uit  het  gebied  der  Basranen  terug  te  trekken,  hij  wilde  voor  eerst  de  in- 

zameling der  dadelen  nog  afvvagten.  Dit  vonden  de  Turken  zeer  onbefchaamd. 

De  Pafcba  te  Bagdad  gaf  bevel ,   dat  die  van  Basra  aanftonds  tégen  dien  trouw- 

loozen  Arabier  zouden  te  velde  trekken,  en  zijn  ganfche  land  veroveren.  De 

Mutafillim  had,  bchalven  zijne  huistroepen,  nog  twee  regimenten  voetvolk 

(. liarcUoU  en  Tajfenkfchi') .   Doch  hij  verrtoutte  zig  niet ,   daarméde  in  het  veld 
te  verfchijnen.  Hij  liet  nog  een  corps  Serdengeschti  aanwerven ,   waarin  allen , 

die  zig  flegts  aanmeldden ,   aangenomen  werden ,   zonder  dat  men  er  zig  aan 

kreunde ,   of  deze  lieden  het  geweer  wisten  te  behandelen  of  niet.  Met  een 

woord ,   de  Mutajilliin  bragt  in  allen  fpoed  een  léger  van  4   of  5000  man  op  de 

been ,   en  met  dezen  dagt  hij  soleiman  te  kunnen  aantasten ,   die  zig  thans  met 

14  of  1800  man  in  het  gebied  Dauafir^  en  dus  nog  aan  de  westzijde  van  den 

Schat  el  arrab ,   onthield.  (Plaat  XL  ) 

Toen  de  troepen  ter  Rad  uittrokken ,   betoonden  zij  allen  eenen  grooten  . 

moed;  doch  zij  hadden  veele  dagen  nodig,  om  flegts  eenen  weg  van  io  tot  12 

mijlen  afteleggen ,   en  de  Mutafilllm  bleef  zelf  met  de  beste  benden  altoos  een 

paar  uuren  agter.  De  vloot  van  den  Kaputan  Pafcha  was  ook  aanzienlijk. 

Hij  zelf  liet  zijne  vlag  van  de  Baschterdc  (de  grootfte  takne')  vvaaijen ,   en  had  daar- 

enboven nog  10  taknen  en  eene  galvvette.  Dezen  zouden  allen  oorlogfchépen 

verbeelden ;   terwijl  veele  kleiner  fchépen  met  levensmiddelen  en  volk  volgden. 

Da  Turken  verlieten  zig  het  meest  op  een  Engelschkoopvaardijfchip,  hetwelk 

de  a^ent  alhier,  die  een  béter  koopman  dan  Raatsman  was,  tot  dezen krijgstogt 

geleend  had;  en  op  twee  jonge  Engelfchen,  die  het  b
evel  op  twee  taknen  zou- 

den voeren.  De  voortroepen  légerden  zig  op  den  westlijken  oe
ver  van  den 

Schat  1   tégenover  den  noordlijken  hoek  van  het  eiland  Mcthctïz
u  Een  gedeelte 

der  vloot,  waarbij  de  Engelfchen  waren,  ankerde  insgelijks  hier
 ,   end>_  vijand- 

lijke galvvetten  lagen  bij  den  hoek  van  het  gemelde  eiland.  De  Mutafill
im  had 

zijne  tent  twee  uuren  nader  bij  de  Rad  opgeflagcn ,   en  bij  hem  ankerde  de  Ka- 

E   e   2   put  dn 
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putdn  Pafcha.  De  Turken,  trots  op  hunne  groote  land -en  zeemagt,  leiden  zig 

den  eerflen  ragt  gerust  te  flapen.  Na  middcnnagt  kwamen  eenige  galwetten 

van  soLEiMAN  midden  in  de  vloot  van  den  Kaputdn  Pafcha.  Toen  de  Turken 

door  den  vijand  opgewekt  waren ,   verlieten  zij  in  den  grootften  haast  hunne 

fchépen;  in  het  léger  van  den  Mutajillim  werd  ook  alles  wakker;  maar  voordat 

er  eenige  gereedheid  tot  verdédiging  kon  gemaakt  worden ,   waren  de  galwetten 

van  soLEiMAN  reeds  met  3   veroverde  taknen  weer  vertrokken.  Den  volgenden 

dag  zeilden  zijne  galwetten  voorbij  de  Turkfche  vloot,  plonderden  eenige  dor- 

pen in  de  nabijheid  van  Basra ,   en  vermeesterden  eenige  kleine  vaartuigen.  So- 
leiman  had  ondertusfehen  évenwel  geen  lust,  om  den  oorlog  met  die  van  Basra 

lang  voordtezetten ;   hij  floot  een  verdrag  met  hun ,   volgens  het  welk  hij  be- 

loofde, eene  zekere  fbm  gelds  té  betalen,  en  hierop  kwam  het  ganfche  léger, 
na  eene  afwézendheid  van  18  of  20  dagen,  weer  naar  Basra;  en  alle  de  Ser- 

dengeschti  werden  aanflonds  afgedankt. 

Volgens  de  Raatkundc  van  den  Engelfchen  agent,  kon  soleiman  het  zijne 

natie  in  het  geheel  niet  kwalijk  némen ,   dat  hij  aan  die  van  Basra  een  fchip  ge- 

leend ,   en  tévens  lieden  gegéven  had ,   om  eenigen  van  hunne  kleine  fchépen  te 
kommandéren.  Soleiman  intégendeel  dagt,  dat  hij  zo  wel  door  de  Engelfchen 
als  door  de  Turken  was  aangevallen ,   of  ten  minften  bedreigd.  Met  de  laatften 

had  hij  vréde  gefloten ,   maar  niet  met  de  Engelfchen ,   welken  verzuimd  had- 

den ,   zig  méde  in  het  vergelijk  te  laten  begrijpen :   derhalven  was  het  hem  ge- 
oorlofd  zig  te  wreken,  wanneer  hij  er  gelégenheid  toe  zou  vinden.  De  agent 
zond  zijn  klein  jagtfehip  naar  Charedsch  en  Abufchahhr,  en  soleiman  liet  het 

voor  dit  maal  zijne  reis  ongehinderd  voordzetten.  In  het  midden  van  julij  kwam 
een  fchip  van  Madras  in  den  Schat ,   en  was  reeds  niet  ver  meer  van  Basra.  De 

Buurman ,   die  des  nagts  de  wagt  had,  zag  verfcheiden  kleine  fchépen  den  Broom 
af  komen,  doch  hij  had  in  het  minfte  geen  gedagte,  dat  het  vijanden  waren. 
De  lieden  van  soleiman,  welken  zagen,  dat  de  Engelfchen  niet  op  hunne 
hoede  waren,  fprongen  aanftonds  met  groot  gefchreeuw  in  het  fchip ,   en  ver- 

meesterden het,  fdiier  voor  dat  de  fchipper  uit  zijne  kajuit  kon  komen  (*).  Het 

groot 

(*j  Alleenlijk  de  officiers  waren  Europeërs,  en  de  matroozen  alle  indiaanen. 
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groot  Engelsch  fchip ,   welk  het  jagtfchip  van  Charedsch  had  medegenomen  (*) , 

was  nu  ook  in  den  mond  van  den  vloed  gekomen.  Het  volk  van  soleiman,  da
t 

het  veroverde  fchip  uit  den  westlijken  arm  van  den  vloed  naar  den  oostlijke
n, 

en  naar  hunne  haven  Gobdn  wilde  brengen ,   ontmoette  den  volgenden  dag  eerst 

het  jagtfchip ,   dat  vooruit  gezeüd  was,  wijl  het  meende ,   hier  niets  te  vrézen 

te  hebben.  Dit  werd  ook  overrompeld  en  meegenomen.  De  derde  fchipper , 

de  twee  Engelfche  vaartuigen  met  verfcheiden  galwetten  ziende  terug  kom
en , 

vermoedde  aanftonds ,   dat  zij  genomen  waren ,   en  wilde  weder  naar  den  Perfi- 

fchen  zeeboezem  kéren,  wijl  hij  zijn  groot  fchip  daar  béter  kon  regéren,  dan  op 

den  vloed;  doch  hij  Riet  op  de  bank,  die  voor  de  uitwatering  ligt.  De  Arabiërs 

Wagtten ,   tot  dat  het  water  zo  verre  afgelopen  was ,   dat  het  fchip  zig  op  zij- 

de lei,  waardoor  al  het  gefchut  onbruikbaar  werd ;   toen  fprongen  zij  aan  boord 

en  maakten  de  manfehap  gevangen,  en  bij  den  eerfien  vloed  bragten  zij  alle 

de  fchépen  naar  uA-p  Gobdn.  Dezen  trek  had  de  agent  der  Engelfchen  van 

soleiman  niet  verwdgt.  Hij  handelde  lang  wégens  de  teruggave  der  fchépen,  en 

eindelijk  werd  er  eii  vergelijk  getroffen ,   dat  soleiman  egter  niet  wilde  vervul- 

len, voor  dat  het  door  de  regéring  te  Bombay  goedgekeurd  was.  Ond
ertusfchen 

zond  hij  de  fchippers  en  guurheden,  omtrent  3   wceken  nadat  zij 
 gevangen 

Waren ,   naar  Basra,  en  kort  daaiöp  kwamen  ook  alle  de  matiooz
en  aan. 

Deze  Engelfchen  verhaalden  verfcheiden  aartige  gevallen,  welken  de  o
nkun- 

de der  Arabers  in  de  zéden  en  gebruiken  der  Europeërs  doen  blijken ,   en  onder 

anderen  het  volgende.  Een  officier  van  soleiman  merkte ,   dat  een  fchipper 

°P  zijn  horlogie  zag.  Hij  begeerde  het' ding  te  zien  ,   en  als  hij  hoorde,  dat  zig 

iet  daar  binnen  bewoog,  Hak  hij  het  vaerdig  in  eenen  emmer  met  water,  om 

het  dier  te  verzuipen;  en  het  horlogie  desniettégenflaande  aan  den  gang  blijven- 

de, fioeg  hij  het  tégen  den  grond,  waardoor  de  buiten  Re  kast  daar  affprong, 

en  de  ketting  op  eens  begon  aftelopen ;   over  dit  alles  was  de  Arabier  zo  ver* 

fchrokken  ,   dat  hij  het  hcrlogie  vaerdig  over  boord  wierp. 

Den  24^11  augustus  zagen  wij  des  namiddags  8   gakvetten  van  den  fchech 

s°leiman  den  vloed  opzeilen.  Hierdoor  geraakte  de  gnnfche  Rad  in  bewéging, 

Wijl 

Ee  3 
(*J  Zie  bladzij  !e  185. 
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Wijl  de  Mutafillhn  vreesde,  dat  de  Arabiers  de  taknen  vóór  het  buis  van  den 

Kapuian  Pafcha  zouden  wegliepen,  of  zelfs  in  de  Rad  landen,  begaf  hijzigin 
den  volgenden  nagt  met  alle  zijne  troepen  naar  Menaui ,   hoe  ongaern  deze  lie- 

den anders  hunne  rust  verzuimen.  Wij  hoorden  ’s  anderen  daags,  dat  het  volk 
van  soLEiMAN  een  paar  flegte  dorpen  des  fchecbs  van  den  Ram  Montcfik 

geplondcrd  en  in  den  brand  geRoken  hadden.  Deze  Arabiërs  wonen  tusfehen 

Basra  en  Ar  asje ;   zij  hebben  zomwijlen  de  Rad  belegerd,  ja  ze  zelfs  onder  wa- 

ter gezet.  Doch  tegenwoordig  betaalden  zij  fchatting  aan  den  Pafcha  te  Bag- 

dad, en  leefden  dus  in  vréde  met  die  van  Basra.  Abdillah  ,   de  thans  regeren- 
de fchech  van  den  Ram,  gelietzig,  als  of  hij  door  de  handelwijze  van soleimaN 

zodanig  vergramd  was,  dat  hij  aanRonds  in  zijn  land  wilde  vallen.  Hij  ijct  jeQ 

Mutajillim  door  een’  zijner  naaste  bloedverwanten  tot  dezen  veldtogt  nodigen  ; 
en  voor  dat  hij  nog  antwoord  van  den  Turkfchen  gouverneur  kreeg,  zag  mes 
reeds  een  gedeelte  van  zijn  léger  voorbij  de  Rad  trekken.  Maar  welk  een  lé- 

ger! Eenige  Arabiërs  zakten  met  vrouwen  en  kinderen  in  fchuitjes  den  Rroom 

af ,   anderen  trokken  met  ledige  kameelen  voorbij  de  Rad ,   allen  hadden  ledige 

zakken  bij  zig  en  gingen  regtdoor  naar  de  dadelboomgaarden ,   op  de  zuidliike 

grenzen  van  het  gebied  der  Rad  Basra  gelegen.  Soleiman  kwam  met  zijne 

galwetten  en  andere  kleine  vaartuigen  weer  tot  nabij  de  Rad ,   en  de  Mutafilïm 

begaf  zig  andermaal  met  zijne  krijgsbenden  naar  Menaui.  Doch  het  was  solei- 

mans  oogmerk  niet,  ergens  te  landen,  daar  hij  tégenftand  kon  vermoeden.  Hij 
begon  in  de  dorpen  digt  bij  cle  Rad  daclelen  intczamelen,  en  ging  met  dit  werk 

■Reeds  verder  naar  het  zuiden;  de  Arabiërs  van  den  Ram  Montefik  déden  hunne 
inzameling  aan  het  zuiden  naai  het  noorden,  en  beiden  op  het  gebied  van  Bas- 
ra.  Den  iode:i  october  gingen  de  Arabiërs  van  den  Ram  Kaab ,   en  in  de  twee 
volgende  dagen  die  van  den  Ram  Montefik  weer  naai-  huis,  en  nu  konden  die 

Aan  Basra  de  nalezing  doen  der  dadelen,  die  hunne  nabuu/en  overgelaten  had- 
den. Men  merkte  duidelijk,  dat  de  beide  fchechs,  aboillau  en. squuman ,   af- 

gefproken  hadden,  om  de  dadels  der  Turkfcheonderdaanen  te  roven;  en  met  dat 
alles  wilden  de  Arabiërs  van  den  Ram  Montefik  n ogals  vrienden  derBasranen  aan- 

gezien worden.  Dagelijks  kwamen  er  lieden  in  de  Rad,  die  veel  van  de  fcher- 

mutzelingcn  fpraken,  die  zij  met  de  Arabiërs  van  den  Ram  Kaab  gehad  hadden» 
om  hfin  van  de  plondering  der  dadeiboomgaarden  aftehouden.  De  fchech  ab- 

didla# 
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dillah  zond  zelfs  ccns  twee  hoofden  aan  den  Mutafillim ,   die  als  zegetekens 

in  de  marktRraaten  omgedragen  werden.  De  inwoners  der  Rad  durfden 

nauwlijks  laten  blijken,  wat  zij  van  dezen  oorlog  dagten.  Zij  geloofden  vast- 

lijk, dat  de  Arabiërs  zulken  boeren,  die  van  ziekte  geftorven  waren,  of  die 

hunne  boomgaarden  niet  hadden  willen  laten  plonderen ,   de  hoofden  afgehouwen 

hadden.  De  Turkfche  regering  toonde  zig  ondertusfehen  over  den  gelukkigen 

Voordgang  zeer  voldaan  ;•  want  eigenlijk  vreesden  zij ,   dat  de  Arabiërs  van  den 

Ram  Montcfik  de  Rad  van  den  eenen  en  die  van  den  Ram  Kdab  dezelve  van  den 

anderen  kant  zouden  aantasten.  Eindelijk  geraakte  een  Arabier  van  den  Ram 

Montefik  in  twist  met  eenen  foldaat  van  den  Mutafillim ,   en  floeg  hem.  Dezen 

hoon  konden  zij  binnen  hunne  eigen  muuren  evenwel  niet  verdragen.  Eene 

groote  menigte  bardtoli ,   taffenkfehi  en  jankzaaren  verzamelde  zig,  en  de  Ara- 

biërs, die  zig  nu  niet  ipoedden,  om  uit  de  Rad  te  geraken  ,   werden  te  deeg  af- 

gcklopt. 

De  Europeërs ,   die  op  Basra  handel  drijven ,   betalen  van  alle  waaren ,   die  zij 

uit  Indië  derwaard  brengen,  3   percent  tol;  maar  alle  Oosterfchc  natiën  moeten 

7   percent  géven:  en  wijl  de  laatRen  hunne  waaren  door  de  tolbedienden  moe- 

ten laten  fchatten,  loopt  deze  belasting  dikwijls  nog  hooger.  De  regering  1   ed 

dus  een  aanmerklijk  verlies ,   door  dat  de  beide  Indifche  fchépen  met  aangeko- 

men waren,  en  Relde  derhalven  alles  in  het  werk,  om  soleiman  te  bewegen  , 

dat  hij  de  fchépen  weer  vrij  zou  géven.  Een  voornaame  Seiid  tc  Bagdad,  die 

eerst  voor  eenige  maanden  600  dukaaten  van  soleiman  bekomen  had,  om  eene 

zékere  zaak  bij  den  Pafcha  aftemaken  ,   bood  zig  aan  om  als  gezant  naar  zijnen 

Vriend  te  gaan.  Hij  kwam  in  het  midden  van  october  te  Basra  aan ,   en  zette 

Zijne  reis  aanRonds  verder  voord  naar  Goban.  Maar  soleiman  wilde  hem  nu 

niet  kennen.  Toen  de  Se'tid  hem  de  dienden  vooi Relde,  die  deels  hij  zelf* . 

deels  de  Pafcha  hem  bevvézen  had,  rékende  hij  de  fommen  op,  die  hij  daarvoor 

betaald  had.  Den  kostlijken  Turkfchen  pels  ,   dien  de  Pafcha  hem  als  een  be- 

wijs zijner  gurst  zond,  wilde  hij  volRrekt  niet  aannémen.  Hij  zeide,  dat  een' 

grove  ah  ba  eenen  Arabifchen  fchech  veel  béter  kleedde,  dan  zulk  eene  Turkiche 

hverij ,   \   ooraaamlijk  als  zij  van  eenen  man  kwam  ,   die  zowel  een  dienaar  van 

den  fultan  was,  als  hij  zelf.  Met  één  woord ,   de  Seiid  werd  zo  ontvangen  , 

t&t  hij  blijde  was,  zijnen  baard  te  behouden «   en  zonder  Roküagen  weer  naar 

Basra  1 
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Basra  te  kunnen  komen.  Den  2óften  october,  kwam  een  andere  gezant  van 

den  Pafcha  aan,  die  meer  te  beduiden  had.  Deze  was  abd  allah  beg,  een 

Arabier  van  aanzienlijke  geboorte,  die  in  dienst  van  den  Pafcha  van  Bagdad 

Hond,  en  bij  alle  Arabiërs  zeer  gezien  en  bemind  was.  Hij  zond  aanflonds  ee- 

nen  bode  naar  Goban  ,   om  den  fchech  soleiman  zijne  aankomst  bekend  te  ma- 

ken. Den  2   8fen  vertrok  hij  zelf  in  gezelfchap  des  fchechs  derwisch,  welke 

een  der  voornaamfle  ajals  te  Basra  was.  Deze  beiden  werden  met  alle  agting 

ontvangen  ,   doch  met  louter  pligtplégingen  opgehouden.  Wijl  de  Pafcha  aan 

soleiman  de  eer  bewezen  had ,   twee  zulke  voornaame  amptenaaren  aan  hem  te 

zenden ,   zond  hij  ook  zijnen  voornaamften  raadsheer  met  hun  naar  Bagdad ,   en 

vleide  hen,  dat  deze  zig  met  hunnen  heer  in  een  vergelijk  zou  inlaten.  Welk 

eene  vernedering  voor  cenen  Pafcha  ,   die  over  een  land  regeert,  dat  grooter 

is ,   dan  ménig  koningrijk  in  Europa !   Maar  zo  zwak  is  de  Turkfcbe  regering  in 

de  afgelegen  gewesten. 

In  dit  jaar  was  Basra  zeer  ongelukkig.  Hier  komen  gemeenlijk  in  den  herfst 

bij  de  50  trdnkis  uit  verfebeiden  havens  van  Qmhn  aan  ,   welken  alle  met  koffij- 

boonen  van  Mochha  en  Uodeida  geladen  zijn.  De  eerften ,   die  aankwamen, 

moesten  aan  soleiman  eenen  zw'aaren  tol  betalen,  indien  zij  hunne  reis  naar 

Basra  wilden  voordzetten,  en  bij  hunne  terugkomst  moesten  zij  dadels  van  hem 

kopen.  Toen  te  Maskht  tijding  kwam  van  de  onlusten  in  den  Schat  el  anab , 

werd  de  overige  koffij  aldaar  uit  de  kleine  fchépen  in  een  oorlogfchip  van  den 

Imam  geladen.  Tégen  het  einde  van  october  kwam  dit  wel  te  Abufchahhr  aan  , 

doch  het  durfde  Zijne  reis  niet  vervolgen.  In  het  volgende  jaar  hoorde  ik,  dat 

dit  fchip  zijne  ganfche  lading  te  Charcdsch  in  een  pakhuis  opgellagen  had,  en 

dat  hetzelve  met  het  geheel  eiland  in  handen  van  mïr  mahenna  was  gevallen. 

Of  soleiman  naderhand  van  de  opgebragte  fchépen  iet  aan  de  Engelfchen  terug 

gegéven  heeft ,   daar  heb  ik  geen  zékere  berigten  van  gekregen. 

De  kortfle  weg  van  Basra  naar  Haleh  is  die  door  de  woestijn.  Doch  men 

vind  op  dezen  weg  zo  veele  Hammen  Arabers ,   van  dcwelken  elke  meent  in 

zijn  gebied  onafhanglijk  te  zijn ,   en  van  de  reizigers  een  gefchenk  te  kunnen  ei' 

fchen,  dat  niemand  denzelven  verkiest,  wanneer  hij  geen  gelégenheid  heeft? 

om  met  eene  groote  karavane  te  kunnen  gaan.  In  mijn’  tijd  was  de  handel  op 

Basra  zo  liegt,  dat  zig  hier  niet  eens  zo  veele  kooplieden  verzamelden,  dat  zij 

eene 
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«ene  genoegzaam  Eerke  karavane  zouden  hebben  kunnen  uitmaken  ,   en  ik 

vond  mij  derhalven  genoodzaakt  eenen  anderen  weg  te  némen.  Daar  ik  egter 

gelegenheid  had ,   om  kennis  met  eenen  Bedouin  te  maken  ,   die  de  reis  door  de  woe- 

ftijn  tusfcben  Basra  en  Haleb  meer  dan  twintigmaal  gedaan  had,  zal  ik  mijne 

lezers  den  reisweg  mededelen,  zo  als  ik  dien  van  hem  gekregen  heb,  en  die  door 

een’  koopman  nog  met  eenige  naamen  vermeerderd  is.  . 

De  gevvoone  weg  gaat  over  Zobeier ,   Kowabde ,   Scha- 

kra ,   »*A3=^I  Chuneks ,   y**i*li  Kof  ar ,   een  vervallen  kalleek  EZadi  abul  in  ris , 

Aijun  Scedy  Urn  Cr  dn ,   een  Birket  of  kom,  die  op  kosten  van  eene 

gemaalin  eens  khalïfs  gegraven  werd.  Ghaddri ,   Dsjürtemi , 

Gram  of  &kdVl  El  reldtle.  Rahdme ,   in  de  nabijheid  van  Mefched  ali.  wkikiU) 

El  tuktegane  of  «^.vóLpc5)  El  heiadie ,   El  Höffian ,   El  chceder ,   het  oud 

kaüeel,  waarvan  op  bk  2 14  gewaagd  is.  ü-i-8'*  Ras  el  ain ,   <Ja»s  Tamal. 

jwJOS  El  Kobafe ,   fc<1  (/>ƒ*■  Uklet  Haurhn,  Tagab  el  dfja- 

mus,  o*»U'  £/  manai ,   «Ü/Jl  Rofgz?,  El  burdan-,  Ruchba ,   een  oud 

kafteel  aan  den  Eufraat.  ̂    Dsjüb  gaman ,   O**5’  £/  Dsjabbel 

Bufchtr.  «<0*11  Eladdeme ,   Taiebe ,   een  berg.  Een  dorp  van  dien  naam 

is  voor  20  of  30  jaaren  te  eenemaale  verwoest,  /far/èr  el  ckoên  zi
jn  twee  oude 

floten  in  deze  llreek.  pk»  Aaa  abu  el  fiud ,   ’&jfh  Ans  en  ij  the , 

Saharldschy  aan  den  berg  Schöbed.  In  deze  Ei  eek  is  ook 

een  berg  Lahas.  Hökle ,   » 0-e=  A   Sefire  of  ai»  ddhhab. 

Haleb  (*). 

Als  de  gemelde  weg  onveilig  is ,   némen  de  karavanen  den  volgenden ,   die 

hoo- 

(*)  Dezen  weg  vind  men  op  de  kaart  van  eenen  heer  carmtschal,  welke 
 men  bij  bet  tweede 

deel  van  ives  reizen  gevoegd  heeft.  Alleenlijk  vind  men  daar  Isf
tbcer  (voor Zobeier).  Quibda 

(Kowabde).  Schagara  (Schakra).  Canaga  (Chaneke).  Batta*  C
«r/b«i(BattanKofar).  Abdmur- 

ris  (Abul  m’ris).  Gersme  (Dfjiirtemi).  Ruckma  (Rahame).  TichUgam  (El  t
uktegane).  Alka- 

der  (F.1  chlider).  Ainil  Rafalin  (Ras  el  ain).  Tammel  (Tamiil).  Cabasfe  (Kobaf
e).  O   giet  Ha- 

fan  (Uklet  Hauran).  Tocab  jamus  (Tagab  Dsjamus).  Moneaval  (EI  manai).  Jubilga
nm 

(Dsjüb  gannem).  Geboul  Bushir  (Dsjabbel  Bufchir).  Lahauz  (Lahas).  Hagla  (llokla), 

Eidahab  (Ain  dahhab.) 

II.  DEEL.  FÏ 

/ 
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hooger  op  in  de  woestijn  ligt,  en  op  welken  zij  zomtijds  voor  4   of  5   dagen  wa- 

ter moeten  méde  nemend  Van  Basra  naar  Zobeier ,   Kowabde ,   Schakra ,   Chaneke , 

Elkofar,  (yCJjuo  Sa  lm  dn,  «VjVï  adtle ,   Ztm,  Elbiddi , 

Hödsjere  of  (/_«A3r.^  Mhayis ,   «ywJ!  E/  ghara.  Sou  db ,   Sar  alm, 

Suchne .   ^   Eir  Kdam,  G=U.*)  l^jl  elfïad,  Hamam, 

(_)<=-■  Dsjabbel  elahas ,   Hökle,  Sfire,  Haleb- 

Van  Bagdad  naar  Haleb  gaan  de  karavanen  over  GijS/ic  Aker  Kfif , 

Elhas,  Feludsje ,   El  wahale,  ^1  [/wz  en  fis , 

Senadldfch ,   Hêt,  een  dorp.  b(/a****3I  Elmaimire ,   Ainelarneb. 

Uklet  Hauran  en  van  bier  verder  op  den  weg  van  Basra  naar  Haleb. 

Wannker  tusfchen  de  verfcheiden  Arabifche  Rammen,  of  tusfchen  dezen  en 

■de  Turkfche  Pafchas  geen  oorlog  is;  wanneer  de  karwanbafchi  een  eerlijk  man 

is ,   en  wanneer  de  reiziger  de  taal  des  lands  verRaat,  en  reeds  gewend  is  naar 

de  Oosterfche  wijze  te  léven;  is  de  reis  door  de  woed  ij  n   noch  onaangenaam, 

noch  gevaarlijk.  Doch  zelden  treft  dit  alles  te  zamen.  De  lezer  heeft  uit  het 

voorgaande  gezien ,   hoe  Echtelijk  in  deze  landen  zomtijds  oorlog  begonnen ,   en 

weer  geëindigd  word.  Als  men  uit  eene  Rad  vertrekt,  gelooft  men  zomwijlen  , 

dat  men  op  de  ganfche  reis  niets  zal  te  vrézen  hebben ,   en  midden  op  den  weg 

treft  men  dikwijls  vijanden  aan,  die  of  met  hunne  naburige  fchechs  of  met  de 

Turkfche  PafcMs  verfchil  hebben ;   en  dan  komt  hater  altijd  op  aan,  hoede 

karwanbafchi  zig  met  dé  Arabiërs  wégens  den  vrijen  doortogt  kan  vergelijken. 
Men  reist  het  allerveiligst  met  de  Arabiërs  van  berd  Clialed ,   die  jaarlijks  een  groot 
getal  kameelen  naar  Haleb  brengen,  om  die  daar  te  verkopen ,   en  op  hunnen 

weg  digt  voorbij  de  Rad  Basra  komen.  Met  eene  karavane  kooplieden,  die  ee- 

nen  ajal  der  Rad  Basra  aan  het  hoofd  heeft,  welke  zelf  een  koopman  is ,   heeft 

men  ook  niet  veel  te  vrézen;  want  aan  de  behoudenis 'der  karavane  en  aan  zij- 
nen goeden  naam  is  hem  zelven  te  veel  gelégen ,   dan  dat  hij  de  reizigers  niet 

behoorlijk  zou  bcfchermcn.  Hij  heeft  van  zijne  jeugd  af  gereisd,  en  kent  alle 

de  fchechs  in  perfoon,  het  welk  tot  de  veiligheid  dèf 'reizigers  zeer  veel  toe- 
brengt. tiet  kostbaarst  en  gevaarlijkst  voor  eenen  reiziger  is,  wanneer 

de  karavane  door  eenen  Turk  geleid’ word ,   en  dit  is  gemeenlijk  het  geval  me£ 
de  karavanen,  die  van  Bagdad  naar  Damasko  en  Mekka  reizen.  Bij  deze  kara- 

vanen verkoopt  de  Pafcha  het  ampt  van  karwanbafchi  gemeenlijk  aan  den  meest- 

bie* 
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biedenden.  Bij  voorbeeld,  in  dit  jaar  bood  iemand  4000  dukaaten  te  betalen, 

indfcn  hij  de  karavane  der  Pcrfifche  bedevaarders  mogt  geleiden,  welken  op  zé- 

keren tijd  van  het  jaar  van  Bagdad  naar  Damasko  vertrekken ,   en  waarmede  ge- 

meenlijk ook  veele  Sunniten  en  Christenen  gaan.  Drie  wecken  daarna  kwam 

een  ander,  die  6000  dukaaten  bood ,   en  deze  had  den  voorrang.  Zulk  een  per- 

foon  moet  dan  veele  foldaaten  aanwerven ,   hij  moet  aan  all’  de  Hammen  Arabers , 

die  hij  onder  weg  aantreft ,   groote  gefchenken  géven ;   en  niet  alleen  moet  de 

karavane  dit  alles  betalen,  maar  zijn  oogmerk  is  ook  nog  eene  goede  winst  bij 

deze  reis  te  doen.  Zulke  karwanbafchis ,   zegt  men ,   hebben  zomtijds  met  de 

Arabiërs  affpraak  gemaakt,  om  de  karavane  in  een’  zékeren  oord  aantevallen,  en 

te  plonderen.  In  het  algemeen  hebben  oude  en  ervaren  kooplieden  mij  willen 

verzekeren,  dat  de  Turkfche  geleiders  gemeenlijk  zelven  oorzaak  zijn,  wanneer 

de  groote  karavanen  door  de  Arabiërs  geplonderd  worden,  gelijk  wij  in  de  be- 

fchrijving  van  Arabie,  bl.  362.  reeds  voorbeelden  daarvan  bijgebragt  hebben. 

Iemand,  die  met  zulk  eene  karavane  de  reis  gedaan  had,  verhaalde,  dat  alle  de 

kooplieden  voor  hunne  ladingen ,   en  andere  reizigers  voor  hunne  perfoonen , 

eene  zékere  fom,  voor  hun  vertrek,  hadden  moeten  betalen,  waartégen  de 

kanvanbafchi  beloofd  had,  hen,  zonder  verder  iet  te  vorderen,  veilig  ter  plaat* 

ze  hunner  beftemming  te  begeleiden.  Als  zij  van  verre  eenige  Arabiërs  ont- 

dekten, reed  de  kanvanbafchi  hen  met  eenigen  van  de  zijnen  te  gemoet.  On- 

dertusfehen  moest  de  karavane  halte  houden ,   en  niemand  mogt  op  de  Arabiërs 

fchieten ,   al  fchoon  zij  digt  bij  de  karavane  kwamen ,   en  dreigden ,   dezelve  te 

plonderen.  De  onderhandelingen  tusfehen  den  karwanbafchi  en  den  fchech 

duurden  dikwijls  zeer  lang.  Nu  wilde  de  eene,  dan  de  andere  terug  rijden,  en 

de  wapens  op  vatten;  dan  wederom  werd  de  karwanbafchi  door  de  Arabiërs 

beledigd.  Eindelijk  werd  het  vergelijk  getroffen ,   en  de  geleider  der  karavane 

Wist  zijne  rekening  zo  te  maken,  dat  elk  reiziger  ten  minsten  nog  eens  zo  veel 

moest  betalen  ,   als  bij  het  begin  der  reize  bedongen  was.  Inzonderheid  word 

deze  reis  door  da  woestijn  van  Arabië  bezwaarlijk  voor  dc  Schuiten ;   want  de- 

zen moeten  niet  alleen  veel  meer  aan  den  karwanbafchi  betalen ,   dan  de  Sunni- 

ten ,   maar  zij  worden  daarenboven  nog  dikwijls  als  ketters  mishandeld. 

ZoMMiGE  reizigers  maken  gewag  van  den  duivenpost,  die  in  de  oude  tijden 

Ff  2   in 
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in  het  Oosten  in  gebruik  is  geweest  (*).  Dezelve  heeft  in  verfcheiden  ftéden 

tot  héden  nog  plaats-  Men  moet  zig  egter  niet  verbeelden  ,   dat  men  deze  dui- 

ven ,   gelijk  andere  boden,  naar  verfcheiden  plaatzen  kan  zenden;  maar,  wijl 

men  hier  geen  postbode  kent,  die  op  eenen  gezetten  tijd  van  de  eene  ftad  naar 

de  andere  reist,  hebben  zommige  kooplieden  zulke  duiven  geleerd,  om  hunner 

familie  van  eene  gelukkig  volbragte  reis  fpoedig  berigt  te  kunnen  géven.  Ik 

trof  te  Basra  eenen  koopman  van  Bagdad  aan,  die  zig  op  zijne  reis  van  zulk 

eenen  duivenpost  plagt  te  bedienen.  De  duif  was  in  zijn  eigen  huis  gefokt,  en 

gevend,  om  op  eene  zékere  plaats  haar  voedzelte  krijgen.  Voor  het  overige  had 

zij  de  vrije  vlugt,  en  kon  de  omliggende  gewesten  léren  kennen.  Op  de  eerite 

reis  had  hij  ze  tot  Helle ,   op  de  tweede  tot  Lemlum ,   op  de  derde  tot  Ardsje , 

en  ten  laatften  tot  Bas  ra  medegenomen,  en  haar  met  een  briefje  laten  vliegen, 

waarop  zij  regt  door  naar  huis  was  getrokken.  De  duiven ,   welken  jongen  te 

huis  gelaten  hebben,  gaan  het  allerzekerst.  Men  verzekerde,  dat  de  beste  dui- 

ven ,   die  tot  dit  werk  gebruikt  worden ,   te  Bagdad  te  bekomen ,   en  van  eene  bij- 

zondere foort  zijn.  Doch  ik  twijfel  niet ,   of  men  zou  de  Europifche  duiven  al  zo 

wél  kunnen  léren,  wanneer  men  zig  de  moeite  daartoe  wilde  géven:  en  men  heeft 

mij  ook  verzekerd,  dat  een  Italiaan  er  zig  van  bediend  hebbe,  om  eerder  dan 

zijne  médeburgers  te  wéten ,   welke  nommers  in  de  loterij  getrokken  waren. 

Onder  tusfehen  hebben  wij  dezelven  zo  zeer  niet  nodig,  daar  wij  overal  vrij  fpoe- 
dig en  met  weinig  kosten  brieven  kunnen  afzenden. 

Alexander  hamilton  zegt  ("**),  dat  men  in  de  ftreek  van  Basra  zwarte  en 
witte  kraaijen  vind,  waarvan  de  eerften  zig  aan  de  westzijde  en  de  laatften  zig 
aan  de  oostzijde  van  den  Eufraat  onthouden ,   en  dat,  als  de  eene  partij  naar  de 

andere  zijde  van  den  vloed  komt ,   zij  door  de  andere  partij  van  daar  gedréven 
word.  Deze  reiziger  fchijnt  veeltijds  ligtgelovig  geweest  te  zijn.  Ik  heb 
hier  zo  wel  geheel  zwarte ,   als  graauwe  kraaijen  of  raaven  met  eenen  zwarten 

kop, 

(*)  Voyages  de  pietro  della  valle,  tom.  I.  p.  284.  GAERiëL  sionita  in  het  bjjvoegzei tot  de  Geogr.  Nub.  p.  29. 

(,**)  -d  wv  account  of  the  East  Indies,  Vol.  I.  p.  78. 
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kop ,   Baart  en  vleugels  gezien  ,   doch  nu  aan  de  eene  dan  aan  de  
andere  zijde 

Van  den  vloed,  en  dikwijls  onder  elkander.  Geen  Arabier  had  ook  ooit  g
e- 

gehoord ,   dat  deze  zwarte  en  witte  kraaijen  den  Eufraat  tot  eene  grensfcheiding 

hadden. 

REIS  van  BASRA  naar  LEMLUM,  MESCHED  ALI>. 

MESCHED  HOSSEIN,  HELLE  en  BAGDAD. 

\   an  Basra  naar  Bagdad  zijn  tweewegen,  namelijk:  die  op  den  ̂ ^(arabi 
Didsjde;,  en  op  den  Eufraat.  De  cerBc  is  wégens  

de  menigvuldige  en  groote 

kromten  van  den  vloed  zo  lang ,   dat  de  reizigers
  dien  zelden  némen ,   als  zij  van 

Bagdad  naar  Basra  willen  gaan,  en  dus  me
t  den  Broom  kunnen  afvaren.  De 

Eufraat  heeft  daartégen  niet  zo  veel  kromten 
;   o   >k  reist  men  op  denzelven 

maar  tot  Helle ,   en  van  hier  te  land  regtdoor  naar  Bagdad 
,   hetwelk  den  weg 

Zeer  verkort.  Op  den  Eufraat  is  zelfs  ccne  foort  
van  post  (Menfil)  aangelegd. 

Als  een  reiziger  zig  in  een  klein  vaartuig  wil  behelpen,  
kan  hij  op  het  vertonen 

van  een’  bojoruldi ,   of  geleibrief  van  de  regering,  en  tégen  eene  billijke  betaling 

op  zékere  vertoefplaatzen  lieden  krijgen ,   die  het  boot  moeten  trekken,  en  met 

dezen  kan  hij  Helle  in  8   of  i   o   dagen  bereiken.  
Maar  om  deze  reis  in  den  win- 

ter te  doen ,   moet  men  eene  Berke  gezondheid  hebben :   en  wijl  men  op  dezen 

Weg  veel  rovers  aantreft,  kiest  niemand  denzelven  
ligt,  dan  alleen  lieden  van 

de  reoéritw,  met  welken  de  Arabiërs  het  niet  we
l  durven  wagen,  en  in  het  al- 

gemeen zulken ,   wier  reis  geen  vertraging  lijd,  
en  die  niet  meer  met  zig  némen, 

dan  zij  noodzaaklijk  op  de  reis  nodig  heb
ben.  Ik  wagtte,  tot  dat  ik  een  klein 

fchip  vond,  dat  met  eene  lading  naar  Helle  
moest ,   en  huurde  op  hetzelve  de 

kajuit;  een  klein  vertrek  vóór  dezelve,  en  dat  
van  voren  open  was,  nam  ik 

Voor  mijnen  dienaar. 

Toen  ik  aan  boord  kwam,  vond  ik  in  het  laat
Be  ccnen  doodiijk  zieken  offi- 
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cier  der  janitzaaren ,   die  ook  naar  Helle  wilde.  Deze  was  nu  indedaad  een  on- 

aangenaame  reisgenoot,  voornaamlijk,  daar  ik  niet  wist,  welk  eene  foort  van 

ziekte  de  menseb  bad.  Maar  de  fchipper  had  mij  de  vragt  vooraf  laten  betalen. 

Mijn  dienaar,  een  Mohammedaan  van  Basra,  liet  zig  bewégen,  om  zijne 

plaats  overtegéven ,   en  zelf  op  het  verdek  te  blijven  ;   en  om  niet  minder  meedo- 

gend te  zijn  omtrent  eenen  ellendigen  dan  de  Mohammedaanen ,   die  mij  ver- 

foeid zouden  hebben ,   indien  ik  den  zieken  had  willen  verdrijven ,   was  ik  er 

ook  meê  te  vréden ,   en  gaf  mij  over  aan  het  geene  de  Voorzienigheid  over  mij 
befloten  had. 

Ten  aanzien  van  mijnen  zieken  nabuur  was  deze  reis  mij  zéker  zeer  onaange- 

naam. Anders  had  ik,  die  reeds  gewend  was  om  onder  Arabiërs  te  verkéren,  geen 
réden  om  over  mijn  befluit,  van  deze  gelégenheid  met  dit  fchip  gekozen  te  heb- 

Ben,  te  onvréden  te  zijn  (*).  Het  is  waar,  wij  befteedden  van  Basra  tot  Lem- 
lum,  alwaar  ik  het  fchip  verliet ,   21  dagen ,   namelijk  van  den  28^”  november 

tot  den  19'Jen  december,  en  hadden  dus  ccne  lange  reis ;   doch  dit  gaf  mij  gelé- 
genheid ,   om  verfcheiden  fterrenkundige  waarnémingen  te  doen ,   waarbij  mijne 

reisgenooten  dikwijlszo  gedienftig  waren,  dat  zij  met  hunne  lange  klederen  rond- 

om mij  gingen  Baan,  om  den  wind  te  kéren,  als  ik  mijn  quadrant  aan  den  oever 

opftelde.  Ik  kreeg  de  poolshoogte  van  verfcheiden  plaatzen  op  mijnen  weg, 
namelijk : 

Te  Basra  ,   gelijk  in  ’t  voorgaande  aangemerkt  is 
Den  iften  december  digt  bij  Manfurie  - 
Den  2den  te  Abada   

Den  4<len  te  Kud  ...... 

Den  6den  te  Ardsje  -   - 
Den  i2den  te  Graim  -   

3°°-  3°* 

30°*  52'. 

30°.  55'. 

3°°.  58'. 

30°. 

3i°. 

59 

Den 

(*')  Wie  een  berigt  wil  lézen  van  allerlei  verdrietlijkheden,  die  een  Europeer  in  deze  gewes' 
ten  te  wagten  heeft,  die  behoeft  llegts  het  tweede  deel  van  ives  Reizen  naar  Indië  en  Perfië  na- 
tezien.  Het  heeft  mij  op  deze  reis  ook  aan  geen  verdrietlijkheden  en  allerlei  moeilijkheden 
ontbroken;  doch  zeer  veelen,  welken  de  heer  ives  aanhaalt ,   kon  ik  ontgaan,  door  dien  ik  reedi 
gewend  was,  om  met  Mohammedaanen  te  reizen. 

4 
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Den  i6  k»  bij  Semaus  -   -   -   -   -   3!  '•  u/- 

Den  i8den  in  eene  ftreek,  Abu  harük  genoemd  *   310.  28'. 

Den  icjien  bij  Lemlüm  -   -   -   -   -   310.  4.3'. 

Naderhand  te  Helle  -   -   -   -   *   3   2°.  2Ï>. 

Wijl  de  Eufraat  niet  regt  van  het  noorden  naar  het  zuiden  ,   maar  in  deze 

ftreek  meer  van  het  westen  naar  het  oosten  loopt ,   is  het  moeijelijk  de  lengte 

Van  den  weg  op  denzelven  te  bepalen,  inzonderheid  wanneer  men  tégen  den 

ftroom  opvaart,  als  wanneer  men  nu  door  den  vloed  voorwaard,  dan  door 

de  ebbe  of  door  tégenwind  terug  gehouden  word  (*).  Daarbij  moesten  wij 

het  fchip  dikwijls  laten  trekken ;   en  wijl  het  water  thans  zeer  laag  was ,   geraak- 

ten wij  ménigmaal  aan  den  grond,  en  dan  moesten  de  arme  matroozen  in  het 

Water ,   en  zomtijds  lang  arbeiden  om  het  fchip  weer  in  den  ftroom  te  brengen. 

Op  zékere  plaats  in  het  gebied  van  den  ftam  Beni  Hdchkein  hadden  de  inwoners 

eenen  dam  in  den  Eufraat  gemaakt ,   om  het  water  voor  hun  gezaai  terug  te 

houden.  Hier  was  in  het  midden  maar  een  fmalle  doortogt ,   en  de  drift  van 

het  water  zo  ftark ,   dat  wij  bijna  eenen  halven  dag  doorbragten ,   om  ons  fchip 

daar  door  te  trekken.  Ik  heb  de  lengte  van  onzen  weg  niet  naauwkeuriger  kun- 

nen bepalen ,   dan  volgens  de  vertoefplaatzen  der  lieden ,   die  het  postboot  trek- 

ken. Dezen  rékenen  van  Basra  tot  Korne  12,  van  Ivorne  tot  Manfurie  7   ,   van 

Manfurie  tot  Kud  12,  van  Kud  tot  Ardsje  2,  van  Ardsje  tot  Scmaue  14,  van 

Semaue  tot  Lemlum  18,  van  Lemlum  tot  Diwanie  7 ,   en  van  Diwanie  tot  Helle 

H   adak ,   dat  is  rustplaatzen ,   waar  de  eene  helft  der  arbeiders  de  andere  he  ft 

pleegt  aftelosfen.  Volgens  mijne  waarnemingen  kan  elke  vertoefplaats  op  2*  of 

3   minuten,  dat  is  omtrent  \   van  eene  duitfche  mijl  gerékend  worden.  De  reis- 

kaarten ,   plaat  XL.  en  XLI ,   heb  ik  hier  naar ,   en  naar  de  waargenomen  poolshoo- 

ten  ontworpen  ;   de  lézer  kan  op  dezelven  den  geheelen  loop  van  deu  Eufraat, 

Van  Helle  tot  aan  den  Perfifchen  zeeboezem ,   als  met  eenen  opflag  van  het  oog 

o Verzien,  ^   ÜS' 

(*}  Op  den  Eufraat  vind  men  ebbe  en  vloed  tof  aan  Ardsje,  dat  is  14  duitfche  mijlen  boven
 

korne,  en  otnuent  28  of  30  in  ij  i   en  van  de.)  Perfifchen  zeeboezem.  Maar  op  deu  Tiger  bc- 

rl’(-urt  men  ebbe  en  vloed  niet  verder  dan  tot  Oefér,  een  dorp,  dat  zijnen  naam  van  esra  be- 

houden heeft,  wiens  graf  tot  op  dezen  dag  nog  ilerk  bezogt  word  door  de  jooden. 
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’   Tusschen  Basra  en  Bagdad  treft  men  verfcheiden  Hammen  Arabiers  aan,  die 

allen  aan  den  Pafcha  fcbatting  moeten  betalen.  De  eerfte  is  de  Ham  Montefik , 

van  welken  hiervoor,  en  ook  reeds  in  de  befchrijving  van  Arabic  bl  3 66.  ge- 

fp roken  is.  Bijna  alle  de  kleine  Héden  en  dorpen  aan  de  westzijde  van  den  Schat 

el  arrab  en  den  Eufraat,  van  Basra  tot  aan  Ardsje,  insgelijks  aan  de  oostzijde 

van  dezen  vloed ,   van  Korne  af  éven  zo  verre  naar  het  noorden ,   behoren  aan 

denzelven.  Hij  houd  zijn  verblijf  eenige  maanden  te  Nahhr  Antar ,   doch  zwerft 

ook  een  groot  gedeelte  van  het  jaar  met  zijne  kudden  in  de  woestijne ,   alwaar 

hij  dan,  c-ven  als  andere  Bedouincn  ,   onder  tenten  woont.  Hij  heeft  den 
weg  op  den  Eufraat  en  in  de  woestijn  ménigmaal  zeer  onveilig  gemaakt,  ja 

bijwijlen  Basra  bclégerd  ;   en  als  de  Pafcha  van  Bagdad  troepen  tégen  hem  zend , 

trekt  hij,  zo  dra  hij  er  tijding  van  krijgt,  diep  inde  woestijne,  werwaard  de 

I   urken  hem  niet  kunnen  volgen.  Bij  menfehen  geheugen  is  hij  nooit  zo  be- 

teugeld ,   als  door  soleiman  Kichja ,   die  naderhand  zelf  Pascha  van  Bagdad 

werd.  Deze  en  zijn  fchoonvadcr ,   de  beroemde  achmed  Pafcha,  plagten  tégen 

de  Arabiers  als  op  de  jagt  te  gaan,  dat  is,  hen  plotslijk  te  overvallen.  Metf 

reisde  derhalven  in  deze  gewesten  nooit  met  meer  zekerheid ,   dan  onder  hunne 

regéring.  Achmed  Pafcha  kreeg  eens  den  fcbech  saüDUN,  eenen  broeder  van 

den  thans  regérenden  fchech  abdilla,  gevangen,  doch  zond  hem  édelmoediglijk 

terug  met  de  waarfchouvving ,   dat  hij  voortaan  zijnen  Ham  béter  in  orde  zou 

houden ,   en  zijne  fchatting  gerégeld  betalen.  Kort  daarna  werd  hij  op  nieuW 
oproerig;  en  achmed  zond  nu  zijnen  fchoonzoon soleiman Kichja  tégen  hem> 
die  hem  ook  met  weinig  volk  eerlang  overrompelde,  en  hem  andermaal  gevangen 
maakte.  De  Arabiers  zingen  nog  héden  ten  dage  de  dapperheid ,   welke  hun  fchecb 

bij  die  gelegenheid  betoonde:  hoe  hij  zig  namelijk  met  zijne  fpeer,  vervol- 

gens met  zijnen  fabel,  dan  met  den  Mus  (*)  en  ten  laatflen  zelfs  nog  met  de 
Hijg  beugels  en  den  toom  van  zijn  paerd  verweerd  heeft ,   doch  alles  vergeefs- 
Soleiman  had  bevel ,   den  fchech  sanDjUN  als  een  gevangenen  méde  naar  Bag- 

dad te  brengen.  Als  overwinnaar  egter  eischte  hij  eene  zékere  eerbewijzing 
van  den  overvvonneling.  Pliertoe  wilde  de  trotze  en  vrijgeboren  Arabier  niet 

be- 

(*)  Strijdknods,  of  morgeniler,  dien  de  Oosterlingen  op  het  paerd  gebruiken, 

l 
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bef]  uiten.  Hij  telde  zijne  ménigvuldige  voorvaders  o
p,  en  vraagde  den  Kichja , 

hoe  hij,  die  niet  eens  zijnen  vader  kende  (*)>  
dergelijke  vernederingen  van 

eenen  édelen  Arabier  kon  vorderen  ?   Dit  maakte  sole
iman  zo  vergramd ,   dat 

hij  den  fchech  aanftonds  het  hoofd  deed  afflaan ,   en  hetzelve  ,   als  een  téken  zij- 

ner overwinning,  aan  den  Pafcba  zond.  De  andere  
fchechs  oordeelden  het  nu 

raadzaam  zig  te  onderwerpen.  Op  eenen  dag
  kwamen  er  15  of  1 8   van  de  voor- 

naamften  van  dezen  Ram,  ménende,  dat 
 zij  met  den  Pafcha  verzoend  waren. 

Doch  soleiman  dagt,  dat  het  hem  niet  
ligt  zou  gebeuren,  weêr  zo  veele 

fchechs  bij  elkander  te  krijgen ,   en  deed  hun  daarom  ook  allen  het  hoo
fd  af. 

Paan  (**).  Hier  door  is  de  Ram  Montefik  
zodanig  verzwakt,  dat  hij  tot  hé- 

den nog  niet  heeft  durven  ondernemen,  om  
oproerig  te  worden.  Achmed 

Pafcba  ,°die  de  perfoonlijke  dapperheid  ,   zelfs  in  zijne
  vijanden ,   hoogfchatte,  en 

in  het  algemeen  edelmoedig  dagt,  was,  zegt  men
,  over  de  handelwijze  van  fij- 

nen Kichja  in  het  eerst  zeer  verRoord.  Maar  
de  grootRe  menigte  der  Turken 

bremt  dezen  veldtogt  van  soleiman  al
s  ten  bewijs  van  zijne  dapperheid  bij, 

en  de  Arabiërs  verhalen  denzelven  
tot  een  bewijs  van  de  laage  wreedheid 

 hun- 

ner Turkfche  dwingelanden. 

Aan  den  Tiger  regeert  een  groote  
Ram  Arabiërs  met  naame  Bent  Lam ,   die 

aan  de  Pafchas  van  Bagdad  ook  dikw
ijls  veel  werks  verfchaft.  Toen  ach

med 

Voor  de  eerflemaal  Pafcha  te  Bagdad  w
as,  trok  hij  eenige  maaien  tegen  deze 

Arabiërs  te  veld,  doch  kon  hen  niet  te  de
eg  te  lijf  komen,  wijl  zij  altoos  be* 

fpieders  in  de  Rad  hadden ,   en  op  de  eerRe  tijding  ,   dat  er  krijgsbenden 
 zou- 

den uittrekken ,   zig  op  hunne  kameelen  in  verre  gelégen  gewe
sten  begaven. 

Toen  achmed  voor  de  tweedemaal  de  regéring
  in  handen  kreeg,  légerde  hij  zig 

met  alle  zijne  huistroeperi  vóór  de  Rad,
  en  liet  groote  toebereidzelen  maken  , 

als  of  hij  den  volgenden  dag  eene  pragti
ge  intrede  wilde  doen.  De  Arabiërs 

Beni 

(*)  Hij  was  een  Georgiër,  en  in  zijne  
jeugd  ais  flaaf  verkogt. 

(**)  Dezelfde  trouwloosheid  beging  hi
j  naderhand  omtrent  de  Jefidiërs  op  den

  be.g  Smdsjdr. 

Hij  bewoog  de  aanzienlijke  fchechs ,   dat  zij  van  den  berg  zouden  komen  en  verg.ft.8  v
ragen 

wégens  huiLplonderen ;   doch,  zodra  zij  in  zijne  tent  gekomen  wa
ren,  ee  '-J  1111  '00 alflaan. 

II.  DEEL.  Gg  . 
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Beni  Lam ,   welken  daar  van  onderrigt  waren ,   waren  heel  gerust ;   zij  hadden  in 

het  geheel  geen  gedagten,  dat  hij  hen  zou  aantasten  voor  dat  zij  hem  op  nieuw 

beledigd  hadden ,   en  geloofden ,   dat  hij  ten  minden  eerst  bezit  van  de  hoofdftad 

zou  némen.  Doch  hij  brak  den  volgenden  nagt  op,  en  maakte  zo  veel  fpoed , 

dat  hij  de  Arabiërs  bereikte,  eer  zij  in  het  minste  tijding  van  zijn  oogmerk  beko- 

men hadden.  Hij  maakte  hii  die  gelegenheid  een’grooten  buit  van  kameelen  ,   paer- 
den ,   hoornvee  en  fchaapen ;   ook  liet  hij  den  voornaamden  fchech  het  hoofd 

afilaan ,   en  gaf  dezen  dam  daardoor  zulk  eenen  knak ,   dat  hij  in  langen  tijd  zijn 

hoofd  niet  weer  kon  verheffen. 

Door  zulke  middelen  moeten  de  Pafchas  de  Arabiërs  in  toom  houden ,   die  in 

hun  gebied  wonen,  en  aldaar  déden  en  dorpen  hebben.  Men  kan  derhalven 

zig  ligt  verbeelden,  hoe  weinig  de  Arabifche  dammen,  welken  gedadig  in  de 

woestijne  omzwerven,  zig  aan  de  magt  des  fultans  en  zijner  pafchas  kreunen. 

Montefik,  Beni  Lam  en  andere  egte  dammen  Arabiërs  noemt  men  dlihl  el 

Ihar  of  Bedoui.  Hunne  voornaamde  bezigheid  is  de  kameelfokkerij ,   waarbij  zij 

den  meesten  tijd  onder  tenten  wonen.  Den  akkerbouw  laten  zij  voor  de  boe- 

ren over;  de  édele  Arabiërs  komen  alleenlijk  op  zékere  tijden  van  het  jaar ,   om 

de  fchattingen  met  alle  drengheid  intevorderen.  Den  dam  Kdab  aan  den  mond 

van  den  Schat  el  arrab ,   en  anderen,  die  deeds  in  déden  en  dorpen  wonen» 

noemt  men  Arrab  hoddri.  Behalven  dezen  vind  men  ook  nog  andere  Ara- 

biërs ,   die  paerden  ,   koeijen  en  buffels  fokken  ,   ook  den  akkerbouw 

doen,  en  hunne  flegte  hutten  van  de  eene  plaats  naar  de  andere  brengen,  éven 

als  de  Bedouinen  hunne  tenten.  Dezen  noemt  men  M'ódddn.  Aan  de  oostzij- 
de van  den  Eufraat  treft  men  twee  van  deze  dammen  aan,  die  beiden  Schiiten 

zijn ,   namelijk  beni  Hahkêm  en  Chafèel.  De  eerde  is  flegts  klein  en  bij 
de  Turken  niet  gevreesd.  Maar  de  dam  Chafitcl,  welks  fchech  te  Lemlum  woont, 

word  zomtijds  hoogmoedig,  en  maakt  den  Pafchas  veel  te  doen.  Voor  eenige 

jaaren  werden  de  troepen  van  ali  Pafcha  door  hem  te  eenemaal  geflagen ;   en 

toen  de  Pafcha  kort  daarop  vermoord  werd ,   werden  deze  Arabiërs  nog  trotzer, 

zij  lieten  bijna  geen  een  fchip  den  Eufraat  langs  varen ,   indien  het  niet  eene  aan- 

zienlijk lom  wilde  betalen.  Doch  weinige  maanden  voor  mijne  aankomst  was  deze 

dam  door  omar  Pafcha  tot  réden  gebragt.  Zes  of  zéven  voornaame  fchechs  had  hij 

doen. onthoefden,  en  eenen nieuwenregérenderiTchech  benoemd.  Maar  devori- 
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ge,  hammüd  genoemd,  welke  devlugt  genomen  had,  kwam  weêr  nadat  de  Tur- 

ken afgetrokken  waren:  en  omar  Pascha  geen  lust  hebbende  ,   om  weêr  te  veld  te 

trekken  ,   moest  hij  hem  de  regering  weêr  opdragen.  Nu  ondernamen  deze  wel 

niet  de  fcbépen  aantehouden,  maar  de  Turken,  die  op  den  Eufraat  voorbij  zeil- 

den, moesten  hier ,   in  hun  eigen  land,  nogthans  aanhoren,  dat  de  Schiiten  hen  ket- 

ters noemden ,   en  de  drie  eerfte  khaüfen ,   abubekrj  omar  en  othman  ,   vervloekten. 

In  het  gebied  van  den  Ram  Chajhel  is  de  oever  van  den  Eufraat  zeer  laag, 

voornaamlijk  in  de  ftreek,  die  men  um  el  chanftr  noemt,  alwaar  men  verbaasd 

veel  riet ,   en  in  hetzelve  wilde  zwijnen  vind.  Hier  moet  de  vloed  ook  veele 

takken  hebben ;   want  zomtijds  is  hij  niet  over  de  40  of  50  voet  breed  (*). 

Ten  noorden  van  het  gebied  dezes  fkims  ligt  een  groot  ampt  &   Haske,  dat 

altijd  door  eenen  Aga  van  den  Pascha  van  Bagdad  geregeerd  word ,   die  te  Di- 

wanie  zijn  verblijf  houd.  Dit  is  een  der  voornaamfte  atnpten  in  het  gansch  ge- 

bied. De  Aga  alhier  heeft  eenc  fterke  kavallerij ,   en  moet  daarmede  de  Ara- 

biërs  in  hunnen  pligt  houden;  maar  in  het  voorgaande  heeft  men  gezien,  hoe 

weinig  dezen  zig  zomtijds  aan  hem  Horen. 

De  merkwaardigere  plaatzen ,   welken  men  op  de  reis  van  Basra  tot  Lemlum 

aantreft ,   zijn  de  volgenden : 

Menaue  cJ jl-Ax’ ,   de  verblijfplaats  van  den  Kapitan  Pafcha.  Deze
lve  ligt 

eigenlijk  in  Basra,  gelijk  reeds  hier  voor,  en  op  plaat  XXXIX.  aangemerkt  is. 

Zij  is  voor  reizigers  ook  daarom  merkwaardig,  wijl  hier  een  kleine  tol  moet  be- 

taald worden ,   dien  de  Kaputan  Pafcha  Iaat  heffen.  Aan  de  andere  zijde  van den 

(*)  Dit  fchijnt  de  landftreek  te  zijn,  door  welke  alexandeti  wéder  kwam,  a
ls  hij  nog  kort 

Voor  zijnen  dood  van  Balylon  eene  reis  naar  Pallacopa ,   (thans  DJi cirri  Ziiadc)  deed.  (bl.  213. 

Arrianus  befchrijft  dezelve  in  het  7de  boek  op  deze  wijze:  Ipfe  r
urfum  per  paludes  mvigat, 

Babylanm  a   fmütra  hahens.  Qjiumqus  in  iis  angujliis  pars  
exerdtus  inopia  duels  errarit ,   pramisfo 

duce,  qui  mm  monjlrant ,   in  aiveum  eos  reduxit.  Huiusce  modi  vero  quidam  narrant:  mult
a  ejje  As- 

fyriorwn  regum  fepulcra  in  Us  paludibus  extru&a.  Quumque  Ak
xander  navigando  pergent ,   obortum 

ingentem  ventwn,  dim  navigaret,  regium  capitis  omamentm  et  diadema  ei  a
lligatum  abripuisfe,  otque 

illui  auidem  utpote  gravius  in  aquam  pmidije:  ijlud  vero  vento  alrept
um  arundi  romenicuidam  ex  iis 

°A<e  monimntïs  regum  adnatce  erant ,   hitfijje .   Plinius  gewaagt  ook  van  deze  moe
rasuge  gronden 

tcn  zuiden  van  Babylon. 

Gg  2 
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den  Schat  el  arrab  ,   en  tégenover  Menaue  ligt  een  geheel  vervallen  kasteel 

Kurdelhn  genoemd. 

Dar  een  groot  dorp,  ligt  aan  de  zuidzijde  van  den  Schat ,   en  omtrent 

eene  dagreis  van  Basra.  Hier  ziet  men  groote  heuvels  van  puinhoopcn  ecnerRad, 

die,  naar  de  mening  mijner  reisgenooten  ,   aan  de  Portugcefen  behoord  heb- 

be.  Doch  van  de  oude  gebouwen  is  niets  meer  overig,  dan  eene  franje  mina- 

re, de  eenigfle  toren,  dien  men  op  de  ganfche  reis  van  Basra  tot  Helle  aantreft, 

wanneer  men  Korne  uitzondert. 

Sljüb  <— ligt  aan  de  noordzijde  van  den  Schat,  en  aan  eenen  vloed,  die 

van  Hawifa  komt.  Dat  hier  eertijds  ook  eene  aanzienlijke  Ral  geweest 

zij,  blijkt  uit  groote  heuvels  van  puïnhoopen.  Of  de  vloed,  die  hier  in  den 

Schat  valt ,   of  de  vloed  Haf  ar  was  de  Choaspis  der  oude  aardnjks  befch  r   ij  vers . 

Korne  ligt  op  den  hoek,  alwaar  de  Eufraat  en  de  Tiger  zig  vereenigen. 
De  plaats  is  maar  ilcgt  gebouwd ,   doch  heeft  naar  de  landzijde  eenen  dubbelen 

muur  van  vormfteenen ,   die  alleenlijk  in  de  zon  gedroogd  zijn.  Dit  alles  is,  vol- 

gens de  berigten,  die  ik  te  Basra  gekregen  heb,  niet  zeer  oud,  maar  eerst  door 

ALi  Pafcha  en  hossein  Pafcba  van  welken  bl.  201  gefproken  is,  gebouwd.  Zij 

maakten  deze  plaats  tot  eene  grensvesting  tégen  de  Turken  en  Perzen.  Thans 

liggen  hier  5   ortas  of  kompagniën  janitzaaren.  De  handel  te  Korne  is  in  het 

geheel  van  geen  belang,  fchoon  de  plaats  er  voor  treil  ijk  toe  gelegen  is.  Egter 

moeten  alF  de  fchépen,  die  hier  voorbij  komen  ,   aanleggen  ,   cn  aan  de  janitzaa- 
ren eenen  tol  betalen.  De  poolshoogte  dezer  vesting  heb  ik  niet  kunnen  né- 

men. Ik  behandigde  eenen  aanbevelingsbrief  aan  eenen  voornaamen  bevelheb- 

ber der  janitzaaren ,   die  hier  woonde,  hij  toonde  zig  zeer  beleefd  jegens  mij,  en 

begeerde,  dat  ik  bij  hem  zou  éten,  het  welk  ik  niet  kon  weigeren.  Toen  hij 

boorde,  dat  ik  te  12  uuren  aan  boord  wilde  gaan,  om  de  middaghoogte  der  zon 

te  némen,  moest  ik  hem  ten  gevalle  mijn  quadrant  laten  halen.  Ik  Relde  het 

inftrument  wel  op ;   maar  nu  wilde  de  eene ,   dan  de  andere  door  den  verre nk ij* 

kcr  zien ,   en  ik  werd  daarenboven  zo  met  vraagen  overladen ,   dat  mijn  arbeid 

vergeefs  was. 

Naiihr  antar  füc  is  de  verblijfplaats  des  fchechs  van  den  Ram  Mon- 

tefik ,   gelijk  reeds  hier  voor  aangemerkt  is.  Alle  voorbijkomende  fchépen 

moeten  aan  hem  ook  eenen  tol  betalen ,   dien  hij  te  Tachte  laat  heffen,  aan 

welke 
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welke  plaats  geen  ander  huis  is,  dan  alleen  dat,  waarin  de  tolbedienden  wo
nen. 

Nog  voor  weinige  jaaren  betaalden  de  kleine  met  dadels  geladen  fchépen  hier 

maar  2   mohamtnedie  ,   het  welk  nog  geen  halve  rupie  bedraagt,  en  thans  moeten 

zij  5   rupiën  betalen. 

Mansurie  is  een  groot  dorp,  alwaar  ook  tolbedienden  zijn  van  den 

Aga  der  janitzaaren  te  Korne.  Wanneer  egter  een  fchip,  van  Basra  komende, 

te  Korne  reeds  betaald  heeft,  word  hier  alleen  het  blijk  daarvan  getoond.  In 

het  dorp  Kud  of  y***  Oj£==>  Kud  Maammar  vind  men  tolbedienden  van  den 

Kaputan  Pafcha  te  Basra.  De  tol  te  Ardsje  behoort  aan  ül  salech,  een 

der  voornaamRe  huizen  van  den  Ram  Montefik.  Eertijds  was  te  Gram  ook 

eene  plaats ,   daar  men  vertolde ;   maar  zéden  dat  deze  oord  ganschlijk  verlaten 

is,  word  deze  last  te  Semaue gehéven.  De  tolbedienden  in  deze  laatRe  Rad  Ron- 

den nog  voor  weinige  jaaren  onder  den  Aga  van  Haske,  en  dus  onder  de  Tur- 

ken. Tegenwoordig  trekt  de  fchech  van  den  Ram  Chafael  deze  inkomRen. 

Te  Ardsje  en  Semaue  zaten  hongerige  fehechs  op  het  tolhuis ,   die  zeer  onbe- 

fchaamd  waren ,   fchoon  zij  mij  de  eer  bewezen  van  mij  een  bezoek  te 
 géven. 

Aan  den  geleibrief,  dien  ik  van  den  MutafiHuin  te  Basra  
had,  lieten  zij  zig  in 

het  geheel  niet  gelegen  zijn;  en  zij  namen  het  inzonderh
eid  zeer  kwalijk,  dat  ik 

hun  eene  firma  van  den  fultan  wilde  tonen.  Ik 
 oordeelde  het  voor  het  beste 

hen  vaerdig  zo  veel  mogelijk  te  bevredigen;  wan
t,  wanneer  een  Christen  zig 

met  zulke  lieden  in  eenen  twist  inlaat,  en  maar  het  geringfte  woor
d  zegt,  waar 

over  zij  zig  belédigd  vinden ,   moet  hij  niet  üegts  dubbel,  maar  wel  tienvoudig 

betalen,  en  word  daarbij  nog  uitgelachen.  De  huizen  te  Semaue  zijn  a
llen  van 

leemaarde ,   die  in  de  zon  gedroogd  is ,   en  dus  zeer  fiegt.  Nogthans  fchijnen  zij  
pa- 

leizen te  zijn,  in  vergelijking  van  de  nog  veel  ilegter  hu
tten  der  boeren  in 

deze  landfireek.  Voor  eenige  jaaren  flierven  bijna  alle  de
  inwoners  dezer  klei- 

ne Rad  aan  de  pest.  De  omliggende  woestenij  is  vol  leeuwen ,   tijgers  en  jak- 

halzen (tfchakkals).  Ook  vind  men  er  veel  zout
. 

Te  weerszijden  van  den  Schat  el  arrab  en  van.  den  Eu
fraat,  van  Korneaftot 

aan  Ardsje  ,   ziet  men  veeie  kleine  dorpen.  Men  zeg
t  egter,  dat  het  land  aan 

de  noordzijde  van  den  Eufraat  maar  een  uur,  en  aan  de  zui
dzijde  ten  hoogRen 

twee  uuren  ver  bebouwd  is.  Verder  vaiï  den  vloed  af  ligt  ai
t  vrugtbaar  land  , 

uit  gebrek  aan  inwoners  en  kanaalcn ,   thans  allemaal  woest.  De  dorpen  liggen 

Gg  3   tame- 
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tamelijk  ver  van  den  vloed;  en  zij  zijn  allen  zo  liegt  gebouwd ,   dat  men  daaruit 
reeds  kan  zien,  dat  de  Arabifche  fchechs  den  armen  inwoneren  niet  veel  laten 

behouden.  Huizen  en  haagen  zijn  allen  van  riet:  met  één  woord,  nergens  heb 
ik  zulke  flegte  hutten  aangetroffen ,   als  in  deze  uit  de  natuur  vrugtbaare,  en  in 
de  oudfte  tijden  beroemde  en  volkrijke,  landftreek.  Tusfchen  Ardsje  en  Semaue 

is  alles  woest ;   de  naamen ,   welken  men  aldaar  op  plaat  XL,  vind ,   zijn  niet 
eens  naamen  van  dorpen.  De  ftreck  aan  beide  de  zijden  van  den  Eufraat  noemt 

men  Dsjefire ,   dat  is,  de  eilanden;  waarfchijnlijk,  wijl  nog  tégenwoordig 
veele ,   en  eertijds  nog  veel  meer ,   kanaalen  het  land  tot  louter  eilanden  maakte. 

De  inwoners  der  dorpen  aan  den  Eufraat  zijn  éven  zulke  bekwaame  zwem- 

mers als  die  aan  den  Nijl,  en  ook  éven  zo  behendige  dieven.  De  fchippers  zijn 

hier,  gelijk  die  in  Egipte,  zo  agteloos,  dat  zij  des  nagts  geen  wagt  houden. 

De  kleine  rovers  komen  daarom  zomtijds  aan  boord ;   en  als  zij  al  de  reizigers  flapen- 

de  vinden,  pakken  zij  vaardiglijk  alles  te  zamen,  wat  zij  op  het  verdek,  alwaar  de 

reizigers  gemeenlijk  liggen,  kunnen  vinden,  cn  fpringen  daannéde  in  het  water. 

Eens,,  dat  zij  zulk  cene  proef  op  ons  fchip  wilden  némen  ,   werden  zij  door  den  zie- 

ken officier  der  janitzaaren ,   die  niet  konflapen,  in  hun  voornemen  geftoord.  Op 

eene  andere  reis  kwamen  zij  in  een  klein  en  zeer  ligt  fchuitje  agteraanhetfehip» 

en  namen  mij ,   door  een  gat  bij  het  roer ,   een’  lampetfchotel  en  andere  kleinig- 
heden uit  mijn  vertrek.  Doch  wijl  ik  daarvan  ontwaakte ,   krégen  zij  niet 

veel,  en  een  pistoolfcheut  maakte  zulk  eenen  fchrik  onder  hun,  dat  zij  uit  huil 
klein  vaartuig  in  het  water  fprongen. 

Tusschen  Ardsje  en  Semaue  vonden  wij  zo  weinig  water,  dat  het  fchip  dik-  ' 
wijls  aan  den  grond  ftiet;  en  wijl  winden  ftroom  ons  tégen  waren,  moesten 

wij  voor  het  overige  het  fchip  laten  trekken.  Bij  die  gelegenheid  werden  wij 

eenige  reizen  aangehouden.  Ik  pfaatfte  mij  dan,  wél  gewapend  en  met  eenen 

turban  des  zieken  officiers  op  het  hoofd,  op  het  verdek,  en  eenige  kooplieden 

van  Bagdad,  die  op  ons  fchip  waren,  ftonden  op  eenigen  affland,  als  of  zij  op 

mijne  bevélen  wagtten.  Als  de  Arabiërs  dan  vraagden ,   wie  er  aan  boord  was, 

antwoordde  de  fchipper  altijd :   een  Aga  van  Bagdad  met  zes  Tfehokadaren.  Ik 

weet  niet ,   of  de  Arabiërs  mij  in  de  daad  daar  voor  gehouden  hebben.  Zij  wer- 
den ondertusfehen  zeer  beleefd ,   en  begeerden  gemeenlijk  eenige  dadels ,   die  ik , 

als  Aga ,   hun  dan  ook  liet  géven.  Drie  vveeken  te  voren  werd  in  deze  ftreck 

een 
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een  klein  fchip  ,   dat  met  dadels  geladen  was,  ganschlijk  geplpnderd,  en  eeni- 

gen  der  reizigers,  die  het  hunne  niet  goedwillig  wilden  overgéven  ,   werden  ge- 

dood.  Kort  daarop  zeilde  een  ander  vaartuig  aan  den  grond ,   en  de  Arabiërs  be- 

gonnen dit  ook  te  ontladen.  Doch  het  fchip  daar  duorligter  wordende,  raakte 

het  vlot,  en  de  fchipper  zeilde  voord,  terwijl  een  paar  Arabiërs  ,   die  nog  aan 

boord  waren,  en  den  fchipper  wilden  bevélen  te  blijven,  neêrgcfabeld  werden. 

Geen  Europeer  zal  dit  den  reiziger  kwalijk  némen  :   doch  de  Arabiërs  den- 

ken anders.  Zij  wisten ,   dat  op  het  fchip  lieden  van  Korne  en  van  Semaue 

geweest  waren;  zij  eischten  derhalven  betaling  des  bloeds  van  deze  beide  Réden, 

en  men  meende,  dat  zij  wégens  dezen  hunnen  eisch  voldoening  zouden  krijgen. 

Bij  aldien  ik  op  deze  reis  eencn  Arabier  doodgefchoten  of  flegts  gewond  had , 

zoude  zijne  broeders  zig  aan  den  fchipper,  en  deze  zig  wéér  aan  mij  gehouden 

hebben;  cn  ik,  als  een  Christen,  die  Mohammedaansch  bloed  vergoten  had,  zou 

nogve.el  duurder  hebben  moeten  betalen,  dan  een  Mohammedaan.  Men  ziet  dus, 

dat  goede  geweeren  eenen  Europefchen  reiziger  in  deze  landen  meer  van  nut 

zijn,  om  de  Arabiërs  bevreesd  te  maken ,   dan  om  dezelven  dadelijk  te  gebruiken. 

Den  I9dan  december  bereikten  wij  Lembtm ,   een  groot  dorp.  Hier  houd  de 

fchech  van  den  Ram  Chafael  zijn  verblijf.  Doch  de  fchech  woont  niet  béter  dan 

zijne  onderdaanen,  namelijk  in  eene  flegte  hut  van  riet.  De  zieke  officier,  die 

Vóór  mijne  kajuit  lag,  was  noch  geftorven ,   noch  béter  geworden,  en  ik  was  de 

reis  in  zijn  gezelfchan  zeer  moede.  Wijl  ik  nu  verffond ,   dat  dc  weg  van  hier 

over  Rumahie  naar  Mefched  AU-,  naar  welke  laatfie  Rad  ik  voornémens  was  van 

Helle  een  reisje  te  doen,  tamelijk  veilig  was,  beflootik,  het  fchip  hier  reeds  te 

Verlaten  ,   en  een  arme  Mohammedaanfche  geestlijke  van  Bagdad ,   dien  ik  eene 

Vrije  reis ,   beide  naar  Mefched  Ali  en  Mefched  Hosfein  ,   beloofde  ,   was  be- 

reidwillig om  mij  gezel fchap  te  houden.  Ten  gevalle  zo  wel  van  dezen  mij- 

nen reisgenoot  als  van  mijnen  dienaar ,   die  beiden  Sunmten  waren ,   en  wégens 

de  Schiiten  niet  gaern  te  Lemlum  aan  land  wilden  Rappen,  ging  ik  nogdenzelf- 

den  dag  naar  een  flegt  dorp  Maschvdra ,   aan  de  andere  zijde  van  den  vloed. 

Hier  wees  mij  de  fchech  eene  flegte  hut  van  riet  aan,  waarin  naamvlijks  drie 

Perfoonen  konden  liggen.  Ondertusfchcn  was  zijn  eigen  huis  noch  ruimer,  noch 

béter,  en  ik  had  dus  in  dit  opzigt  geen  réden  van  klagen  over  hem;  doch  de 

paerden  ,   die  hij  mij  voor  den  volgenden  dag  beloofd  had ,   kwamen  niet ,   en 
ik. 
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ik  was  uit  dien  hoofde  genoodzaakt,  nog  ecnen  nagt  bij  hem  te  blijven.  Deze 

mcnsch  geviel  mij  niet,  wijl  hij  zig  zo  ongemeen  vriendlijk  betoonde,  en  alles, 

wat  ik  bij  mij  had ,   zo  begerig  befchouwde.  Ik ,   de  mulla ,   en  mijn  dienaar  zon- 

der om  die  réden  beurtelings  de  wagt  houden ,   en  wij  lieten  ook  den  ganfchen 

nagt  licht  branden.  Maar  mijn  dienaar,  niet  gewoon  des  nagts  te  waken,  viel 

in  ilaap.  Dit  merkte  de  dief,  en  was  reeds  bezig  met  mijn  fch  rijf  kistje  agter 

door  den  wand  te  trekken  ,   als  ik  zelf  daarvan  ontwaakte  en  gerugt  maakte. 

Nu  kwam  mijn  fchech  zelf  toegelopen  ,   en  was  zeer  boos  ,   dat  dergelijke  dieverij 

in  zijn  dorp  zou  gebeuren.  Hij  liep  op  het  veld ,   om  den  dief  optezoeken ;   hij  zond 

zijne  boeren  rond ,   doch  allen  kwamen  zij  weer ,   zonder  iemand  ontmoet  te  heb- 

ben. Ik  twijfelde  in  het  mi  mie  niet,  of  de  fchech  was  zelf  de  dief,  ondertus- 

fchen  agtte  ik  het  thans  raadzaam  zijnen  betoonden  ijver  nog  te  prijzen  ,   en 

hem  zelfs  nog  een  gefchenk  te  géven.  En  daar  hij  zig  nu  niet  meer  kon  vlei- 

jen ,   dat  wij  ons  andermaal  in  den  Ilaap  zouden  laten  verrasfen ,   vond  ik  aan- 

ftonds  den  volgenden  morgen  de  paerden  tot  mijn  vertrek  gereed. 

Den  2iften  reisde  ik  y\  uuren  of  omtrent  5 \   mijlen  naar  het  noordwest  ten 

noorden  tot  RitmaMe.  Op  dezen  weg  zag  ik  geen  moske ,   maar ,   éven  als  bij 

de  dorpen,  en  dikwijls  op  het  vrije  veld  aan  den  Eufraat  ,   vecle  kubbets  of 

kleine  gebouwen  boven  de  graven  van  gewaande  heiligen ,   bij  dewelken  denk- 

lijk  eertijds  dorpen  gelégen  hadden.  De  grond  is  overal  zeer  vrugtbaar.  Doch 

vecle  kanaalen ,   ̂ waardoor  het  land  weleer  bewaterd  werd,  zijn  thans  geheel 

droog,  en  dorpen  vind  men  zelden;  egter  ziet  men  hier  en  daargroote  kudden 

van  hoornvee ,   fchaapen  en  paerden.  Digt  bij  Rumahie  is  nog  een  groot  ka- 

naal, dat  zijn  water  omtrent  if  mijl  van  hier  uit  den  Eufraat  bekoomt,  en  zig 

in  de  nabuurfchap  van  Sernaue  weer  in  dezen  vloed  ontlast.  (Plaat  XLI.)  Voor 

weinige  jaaren  was  dit  kanaal  nog  bevaarbaar,  doch  tégenwoordig  vind  men  er 

alleenlijk  water  in ,   ais  de  Eufraat  zeer  hoog  is.  In  dit  jaargetij  was  het  geheel  droog- 

Rumahie  is  eene  wijdlugtig  gebouwde  Rad  van  omtrent  400  huizen.  Zij  ig 

met  eenen  hoogen  muur  omgéven  ;   doch  dezelve  is  flegts  van  ongebakken 

Reenen ,   éven  als  die  te  Basra  en  te  Korne ;   hij  is  daarenboven  zo  zwak ,   en 

word  zo  liegt  onderhouden,  dat  men  er  hier  en  daar  kan  doorkruipen.  Men 

vind  hier  eene  aanzienlijke  moske,  en  een  zeer  fraai  openbaar  bad.  De  mees- 

te huizen  zijn  van  ongebakken ,   en  alleen  weinigen  van  gebakken ,   tégeliteenen 

gP
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gebouwd.  De  inwoners  hebben  hun  voorn  aamfle  befiaan  van  den  akkerbouw, 

en  van  de  dadelboomgaarden.  Men  zegt  van  hun,  dat  zij  zeer  rijk  zijn,  doch 

denklijk  alleen  in  vergelijking  met  de  arme  boeren  in  de  dorpen  van  deze  Hreek. 

De  fchech  van  den  Ram  Chafael  laat  tc  Rumahie  eenen  kleinen  tol  heffen.  Dus 

fchijnt  het,  dat  de  Sunniten  hier  de  overhand  hebben. 

Ik  was  te  Rumahie  bij  eenen  Sunnit  gehuisvest ,   alwaar  wij  zeer  vergenoegd 

Waren.  Mijn  huiswaerd,  welke  tnulla  bij  eene  moske,  en  dus  een  amptgenoot 

van  mijn’  reisgezel  was,  ging  bij  ons  zitten  in  een  vertrek,  dat  naar  de  voorzij- 

de open  was,  om  te  vernémen,  waarin  ik  de  zéden  der  mohammedaanen^van 

de  onzen  onderfcheiden  gevonden  had.  Zijne  ichoonmoeder  zat  buiten,  ter  zij- 

de ,   en  zijne  vrouw  was ,   niet  verre  van  ons ,   bezig  met  pilau  te  koken.  Ik 

verhaalde  hem  onder  anderen,  dat  een  Europeer,  die  zijne  dogter  ten  huwlijk 

geeft,  niet  alleen  in  het  geheel  geen  geld  van  den  bruidegom  bekomt,  maar  dat 

de  vader,  indien  hij  middelen  heeft,  hem  nog  eene  aanzienlijke  fom  geeft,  om 

hem  dus  in  Haat  te  Hellen,  om  naar  behoren  te  kunnen  léven.  Dit  gebruik  geviel 

mijnen  huiswaerd,  Hij  vraagde  zijne  fchoonmoedcr ,   of  zij  wel  gehoord  had 

het  geen  ik  daar  verhaalde.  Op  die  wijze  hebt  gij  niet  met  mij  gedaan ,   moe- 

der, zeide  hij,  ik  heb  moeten  betalen,  voor  dat  gij  mij  uwe  dogter  hebt  ge- 

geven, e.  z.  v.  Nadat  de  man  lang  op  dien  toon  gefproken  had,  zeide  de  moe- 

der eindelijk  ,   ach ,   mijn  zoon !   waarvan  zou  ik  dan  met  mijne  dogter  geleefd 

hebben,  als  ik  u   mijnen  akker  en  mijnen  dadelboomgaard  gegeven  had?  Hier- 

op verhaalde  ik  verder,  dat,  volgens  onze  wetten,  geen  man,  op  lévensflraf, 

meer  dan  céne  vrouw  mogt  hebben;  dat  de  goederen  gemeen  waren,  en  weer 

aan  de  kinderen  kwamen.  Dit  maakte  de  oude  vrouw  aan  het  fpréken.  Zoon , 

zeide  zij ,   hebt  gij  wel  gehoord ,   wat  de  heer  daar  zeide  ?   Welk  eene  billijk- 

heid heerscht  in  hét  land  ,   daar  hij  van  fpreekt  !   Ach  dat  gij  geen  andere 

Vrouw  had  dan  mijne  dogter,  en  mogt  ik  verzekerd  zijn,  dat  gij  haar  niet  zoud 

verfloten  ,   hoe  gaem  zou  ik  u   mijn  huis  cn  alle  mijne  bezittingen  géven  ! 

De  jonge  vrouw,  welke  geftadig  gedaan  had,  als  of  zij  van  dit  
alles  niets  had 

gehoord,  kwam  er  ook  bij.  Ach,  man!  zeide  zij,  hoe  zoude  gij  kunnen  begé- 

ren,  dat  mijne  moeder  u   haar  huis  zou  géven:  gij  zoud  ailes  aan  uwe  andere 

Vrouwen  géven,  gij  bemint  dezelven  meer,  ik  zie  u   zo  zelden.  Moederen 

dogter  praatten  in  eenen  adem  voord.  Eindelijk  vraagde  ik  mijnen  huiswaerd, 

II.  d e   e   l.  H   h   hoe 
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hoe  veele  vrouwen  hij  dan  had?  Vier,  antwoordde  hij.  Hij  had  naaar  een  klein 

anapt,  maar  elke  van  zijne  vrouwen  had  een  huis  en  eenen  tuin  of  boomgaard, 

waarvan  zij  met  haare  kinderen  konden  léven;  hij  zelf  had  geen  huis,  hij  had 

er  ook  geen  nodig ,   wijl  bij  bij  elke  zijner  vrouwen  éten  en  alle  noodwendigheid 

vond.  Op  de  vraag:  of  hij  geruster  en  gelukkiger  geleefd  had ,   toen  hij  niet 

meer  dan  ééne  vrouw  had ,   of  thans ,   nu  hij  er  vier  had?  wilde  hij  zo  min  rond- 

borftig  antwoorden  als  andere  Mohanamedaanen ,   die  de  veelwijverij  jégens  mij 

geprézen  hadden. 
Den  22flen  december  reisde  ik  7   uuren  of  omtrent  5   mijlen  naar  het  noord- 

west ten  westen  tot  Mefched  Ali.  Op  dezen  weg  zag  ik  insgelijks  veele  droo* 

ge  kanaalen  en  kleine  kubbcts,  welke  laatften  den  armen  inwoneren,  bij  ge- 

brek van  ordenlijkc moskeen,  tot  bédehuizen  dienen;  évenwel  waren  hier  meer 

bebouwde  velden  dan  aan  de  andere  zijde  van  Rumahïe.  De  ftad  cfc 

Mefched  Ali  heeft  haareia  naam  van  eene  pragtige  moske  behouden ,   die  ter  ecre 

van  ali,  den  vierden  khalif  der  Mohanamedaanen,  gebouwd  is,  en  door  de  Schik- 

ten uit  alle  oorden ,   éven  als  Mekka  door  de  aanhangers  van  alle  Mohamme- 

daanfche  fekten ,   met  veel  godsdienstigheid  bezogt  word.  De  Schiiten  willen 

zelfs  na  hunnen  dood  nog  bédevaarten  naar  deze  bij  hun  voor  heilig  gehouden 

ftad  doen;  want  niet  alleen  van  Rumahïe,  Lemlurn,  Helle,  Bagdad  en  andere 

naburige  ftéden,  worden  dooden  herwaards  gebragt,  maar  ook  uit  Perfië,  ja 

zelfs  uit  Indië.  Te  Zobeir  of  Oud  Basra  hoorde  ik  fpréken  van  een  lijk ,   dat 

reeds  een  jaar  in  het  graf  gelegen ,   en  hetwelk  men  onlangs  weer  opgegraven 

had,  om  het  naar  deze  ftad  te  brengen.  Dit  is  veel  voordeel  voor  de  ftad.  Op 

den  weg  van  Rumahïe  naar  Mefched  Ali  zag  ik  vier ,   en  van  hier  naar  Helle 

ontmoette  ik  vijf  lijken.  Ik  vraagde ,   of  men  op  eiken  dag  wel  zéven  dooden 

konde  tellen ,   die  van  vreemde  plaaüzen  herwaard  gebragt  werden ,   en  men 

meende ,   dat  dit  niet  te  hoog  gerékend  was.  Volgens  deze  rekening  zouden  er 

dus  jaarlijks  twee  duizend  vreemde  lijken  hier  begraven  worden.  Wie  rijklijk 

betaalt,  krijgt  een  graf  nabij  de  moske  van  den  Imam;  wie  matig  betaalt,  kan 

ook  nog  binnen  den  ftadsmuur  begraven  worden ,   en  wie  niet  meer  dan  4   of 

8   ftuivers  wil  géven ,   dien  word  eene  plaats  buiten  de  ftad  aangewezen.  Ik 

geloof  niet,  dat  in  de  moske  zelve  lijken  begraven  worden.  Men  vind  ten 

minften  in  andere  moskeen  der  Mohammedaanen  geen  begraafplaatzen ,   dan  al- 

leen 
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leen  van  den  ftigter ,   en  bij  geval  ook  wel  van  zijne  vrouwen  en  kinderen.  In 

het  algemeen  hebben  de  Mohammedaanen  hunne  begraafplaatzen  niet  gaern  bin- 

nen den  ftadsmuur. 

Verscheiden  geleerde  Sunniten  hebben  mij  willen  verzekeren ,   dat  men  niet 

met  zékerheid  weet,  waar  ali,  de  fchoonzoon  van  hunnen  profeet,  begraven 

is,  en  het  is  ook  niet  onwaarfchijnlijk,  dat  zijne  nabeftaanden  getragt  hebben, 

zijne  
begraafplaats  

voor  
zijne  

vijanden  
te  verbergen  

(* * * * *)•  

Doch  
de  Schiften  

to- 

nen zijn  graf  hier  in  de  moske.  Zij  zeggen ,   dat  ali  bevolen  heeft ,   dat  men 

,   zijn  lichaam,  als  hij  zou  geftorven  zijn ,   op  eenen  drommedaris  zou  leggen, 

en  hetzelve  begraven  op  de  plaats,  waar  dit  dier  zou  blijven  Haan,  na  dat  men 

het  uit  Kufa  zou  gedreven  hebben.  Een  wonderlijk  bevel  van  zulk  een’
  ver- 

flaag’ heer  als  men  ali  befchrijft.  Ondertusfchen  heeft  dit  gewaand  graf  ge- 

legenheid gegeven ,   dat  hier  eene  Had  gebouwd  is.  Dezelve  ligt  in  eene  éven 

zo  dorre  en  onvrugtbaare  ftreek  als  Sués  en  Dsjidda.  Zij  heeft  in  het  geheel 

geen  water.  Dat,  welk  men  hier  gebruikt  om  te  koken  en  te  wasfehen,  komt 

door  eene  waterleiding  onder  den  grond ,   en  het  goed  drinkwater  
word  drie  uu- 

ren  verre  op  ézels  gehaald.  Aan  de  eene  zijde  der  ftad  is  de  
grond  zo  vol  kalk, 

dat  men  flegts  het  ftof  met  gedroogde  mist  behoeft  te  
zamen  te  némen  en  te 

branden ,   om  bekwaame  kalk  tot  het  bouwen  te  bekomen.  Dewijl  
de  kalk  dus 

hier  goed  koop,  en  het  hout  zeer  duur  is,  zijn  al  de  hui
zen  van  gebakken  té- 

gelfteenen  in  kalk  gelegd,  gebouwd,  zelfs  zijn  zij  gewelfd,  en  daarom 
 ook 

duurzaam.  Aan  de  andere  zijde  der  ftad  is  eene  groote  laage  ftreek,  die  met 

zout  bedekt  is.  De  Arabiërs  noemen  dezelve  El  buheire ,   insgelijk  Bdhhr  Ncds- 3ef » 

(*)  Abufeda  Annales  morlemki  p.  99-  Quidam  in  oraton
i  Cufmfis  eo  traüu,  qui  al  KeblamfpeGtai 

fcpultwn  traiunt ,   alii  apud  patoto* ,   ̂od  *****  ide°  «PP^ur,  quod  in  êofederefMantal  Cuf* 

% nijji  ab  al  CJmlifis  legati.  Ml  voluut  al  
Hafanum  putris  reliqmas  ad  al  Medtmm  tranf

iuhjfe ,   £•?  « 

«   Mio  (Jeu  publko  Jus  urbis  etemetem)  
ad  Fithimte,  lotus ,   <ux  HU  uxor,  fibi  mUrfuerat,  condt- 

*ff'.  Ceniffhna  aft  caJnUnm  ,   juxta  quam  ibn  ol  AtfcUri  J'Puknm  Jus 
 cMacattn  an  Nagja Ullud 

adeo  hodiefaim ,   mmemue  religloj  frequentantinm  cekbratum.  O
cklcy's  hi/lery  of  the  iaracens  11. 

P'  79.  Semlers  vertaling  der  hédendaagfche  
Hiftorie  I.  bl.  533-  Hier  word  aangemerkt,  

dat 

graf  van  üli  onder  de  regéring  der  Khalifen  
uit  het  huis  ommiah,  dus  bijna  ioo  jaaren ,   » 

bedekt  gehouden.  Ia  het  jaar  der  Hedsjcra  36 6   werd
  boven  dit  gwf  een  tempc  ge  ouw  . 

Hh  z 
\ 
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jef,  en  bewezen,  dat  dit  de  BuJieiret  Sawe  zij,  die,  zo  men  zegt,  bij  de  ge- 

boorte van  
Mohammed  

uitdroogde  

(* (**)). 

De  inwoners  dezer  ftad  zijn  ten  deele  Sunniten,  ten  deele  Schiïten.  Tus- 

fchen  de  aanhangers  dezer  beide  fekten  is  in  andere  plaatzen  zulk  een  groote 

haat,  dat,  wanneer  een  Sunnit  naar  Pcrfië,  of  een  Schiit  in  eene  Turkfche  ftad 

komt,  hij  zijn  gebed  gemeenlijk  naar  de  wijze  des  lands  moet  verrigten,  om 

door  het  gemeen  niet  kwalijk  bejegend  te  worden.  Te  Mefched  AU  en  te  Me- 

fched  Hosjein  verdragen  zij  zig  nog  al  vrij  wél.  Want  de  Sunniten  léven  hier 

grootftendeels  van  de  Schiften,  en  moeten  zig  dus  een  weinig  naar  hun  febik- 

ken;  en  de  Schiiten  moeten  zig  ook  ftil  houden,  indien  zij  den  Pafeha  geen  ge- 

legenheid willen  géven,  om  de  Perzen  de  vrijheid  van  het  graf  van  hunnen  eer- 

ften  Imam  te  bezoeken ,   nog  duurder  te  doen  betalen.  Gemeenlijk  komen  er  jaar- 

lijks omtrent  5000  bédevaarders  naar  de  graven  van  ali  en  hossein.  Zij  heb- 

ben geen  bepaalden  dag  tot  het  verrigten  van  hunne  godsdienstplegtigheid ,   ge- 

lijk de  bédevaarders  te  Mekka;  nogthans  geloven  de  Schiiten,  dat  hun  gebed 
in  zékere  nuknden  béter  verhoord  worde ,   en  zij  verkiezen  daarom  liefst  den 

27,len  der  maand  radsjeb ,   de  maand  ramadan  en  den  loden  Van  mulmrem.  Zel- 

den hoort  men  hier  iemand  iets  bij  den  naam  van  god  bevestigen ;   maar  elk 

zweert  bij  den  naam  ali,  zo  als  te  Mefched  Hosfein  bij  den  naam  hossein  en 

tè  Mochha  bij  den  naam  schadeli  Telkens  hoort  men  iemand  met  een’ 
eei  biedigen  zugt  uitroepen:  o   gij  martelaar  ali!  o   gij  martelaar  hossein  !   ge- 

zégend zij  uwe  gedagtenis. 

De  uitwendige  gedaante  der  Had  Mefched  Ali  heeft  veel  overeenkomst  met 
den  omtrek  van  het  tegenwoordig  Jerufalem ,   en  zij  is  ook  omtrent  van  dezelfde 

grootte.  Ik  heb  op  plaat  XLII.  eene  grondtékening  daarvan  ontworpen.  Zij 
is  geheel  met  eenen  muur  omringd,  en  heeft  tégen woordig  maar  twee  poorten: 
Bdb  Mefched  bij  1.)  en  Bab  Ndhhr  bij  2.)  Eene  derde  poort,  Babfcham  bij 
3.  )   is  toegemetzeld.  De  ftadsmuur  is  zo  vervallen,  dat  men  wel  op  20  plaat- 

zen daar  door  kan  in  komen.  Behalven  de  pragtige  moske  boven  het  graf 

va» 

(*)  Zie  SEMi.EEs  vertaling  der  hédendaagfche  Hillorie ,   eerde  deel,  §   14, 
(**)  Eerde  deel,  bl.  42 l 

I 
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Van  au  bij  4.)  zijn  hier  nog  drie  kleine  moskeen.  De  heuvels  5.)  zijn ,   éven 

als  de  verfcheiden  groote  heuvels  te  Kahira  (*),  van  de  onreinigheid  ontRaan  , 

Welke  men  van  de  Rraaten  op  ézels  daar  heen  gcbragt  heeft.  Bij  6.)  is  de  ge- 

*neene  begraafplaats,  en  7.)  wijst  de  plaats  aan,  van  welke  het  water  onder  de 

aarde  door  in  de  Rad  geleid  word. 

Het  merkwaardigRe,  dat  men  in  deze  Rad  vind,  is  de  moske,  welke  boven 

het  gewaande  graf  van  den  Khalife n   Imam  ali  gebouwd  is.  Ik  heb,  voor  zo 

veel  de  omRandighcdcn  het  toelieten ,   een  gezigt  daarvan  getékend  bij  A.  op 

plaat  XLII.  Ik  geloof  niet,  dat  een  gebouw  in  de  waereld  zulk  een  kostbaar 

dak  heeft  als  deze  tempel  der  Schiiten,  en  dit  dak  is  door  den  verwoester  van 

Perfië ,   nadir  schah,  bekostigd.  Doch  wat  doet  zulk  een  dwingland  niet,  om 

het  gemeen  te  blinddoeken  ?   Dat  hij  den  grooten  koepel  en  bet  dak  der  twee 

daarbijRaande  torens  met  koper  heeft  laten  bedekken ,   is  zulk  eene  buitenge- 

ïïieene  zaak  niet;  maar  al  dit  koper  is  in  het  vuur  verguld ,   en  zo  zwaar,  dat 

.tot  elke  plaat  van  8S  duim  in  ’t  vierkant  een  toman  gouds,  dat  is  omtrent  10 

rijksdalers  zijn  gebruikt  (**).  Dit  maakt  eene  pragtige  vertoning,  voornaamlijk 

als  de  zon  er  op  fchijnt :   en  wijl  dezelve  niet  alleen  hoog  is ,   maar  Ook  de  ganfche  Rad 

hoog  ligt ,   ziet  men  den  gemelden  koepel  reeds  op  eenen  afRand  van  vijf  of  zes 

duitfche  mijlen.  Boven  op  den  koepel,  waar  men  op  de  Turkfche  moskeen 

ge-
 

(*)  Eerfte  deel,  bl.  iop. 

(**j  Mohammed  mahadi  kfiün  merkt  daar  .omtrent  bet  volgende  aan  in  de  gefcbiednis  van 

Nadir  schah.  De  godvrugtigheid  van  nadir  schah  gaf  hem  aanleiding,  om  het  dak  der  hei- 

>>  lige  moske  (Mefched  Ali,  of  gelijk  de  Perfifche  fcbrijver  dezen  oord  noemt,  te  Nedjjef 

„   ejfcherdf)  te  laten  vergulden.     De  kosten  bedroegen  eene 

„   zeer  aanzienlijke  fom.  De  mnuren  van  dit  heilig  gebouw  werden  door  de  milddadigheid  van 

»,  haare  majefteit  de  keizerin,  de  verlichte  cuherschad  begum  verbéterd ,   welke  daartoe  uic 

i,  haare  eigen  fcbatkist  honderd  duizend  naderis  (waarfchijnlijk  rupien,  cn  dus  66,666
  rijksda- 

Iers)  beilemde.  Daarenboven  gaf  zij  een  reukvat  met  edelgefteenten ,   en  een  vat  van  zuiver 

»   goud,  om  wierook  in  het  heilig  huis  daarin  te  branden.  
 •   "^ot: 

»>  verbetering  der  moske  te  Kerbelai  (Mefched  Hoflein)  liet  de  fultane  kazia  begum,  dog
ter 

*>  van  den  fchah  hossein,  door  den  fchatmeester  van  haar  ferail  20,000  ?md$ris  (omtrent  13333, 

*>  lijksdalers)  betalen. 
Hh  3 

1 
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gemeenlijk  eene  halve  maan,  of  flegts  eene  fiengziet,  Raat  hier  eene  uitge- 

breide  hand ,   welke  de  hand  van  ali  zal  verbeelden.  Rondom  den  tempel  is 

eene  vrije  plaats,  alwaar  dagelijks  markt  gehouden  word;  en  vóór  denzel ven 

Raat  een  ongemeen  groote  armkandelaar  met  veele  lampen.  Alles  is  omringd 

met  gebouwen ,   in  dewelkcn  de  voorn  aam  ft  e   dienaaren  der  moske  wonen.  Al 

de  dienaars  derzelven  kunnen  hier  geen  plaats  bekomen;  want  men  heeft  mij 

verzékerd,  dat  derzelver  getal  over  de  honderd  bedraagt,  waaronder  egter 

veele  derwifchen  zijn ,   die  uit  armoede  aan  den  ingang  Raan ,   en  den  bédevaar- 

deren  aanbieden ,   een  gebed  voor  hun  te  doen ,   mids  eene  kleine  beloning.  Ik 

hoorde  hier  met  de  uiterfte  ergernis,  hoe  deze  lieden  hun  gebed  rabbelden  om 

eene  aalmis  te  krijgen ,   of,  liever ,   om  het  bijgelovig  gemeen  het  geld  uit  de 

beurs  te  kloppen. 

Het  was  reeds  genoeg  van  mij  gewaagd,  dat  ik  deze  plaats,  die  door  de  Sun- 

niten  zowel  als  door  de  Scbiiten  voor  heilig  gehouden  word,  zo  ver  genaderd 

was.  Bij  aldien  ik  in  den  tempel  gegaan  was,  zou  men  mogelijk  van  mij  be- 

geerd hebben ,   dat  ik  ook  een  Mohammedaan  zou  worden ,   en  zo  duur  wilde  ik 

mijne  nieuwsgierigheid  niet  betalen.  Ondertusfchen  verzekerde  mij  mijn  reisge- 

noot en  veelc  Schijten ,   dat  men  van  binnen  eenen  verbazenden  rijkdom  ziet. 

De  koepel  is  inwendig  ook  zwaar  verguld ,   en  men  ziet  daarin  fpreuken  uit  den 

koran  met  groote  letters  van  email.  Aan  de  wanden  zijn  fchriften  met  groote 

gouden  letters.  Op  den  vloer  ftaan  niet  alleen  veele  groote  zilveren  kande- 

laars ,   maar  ook  eenïgen  van  zuiver  goud ,   bezet  met  édelgefteenten.  Inzon- 

derheid roemt  men  de  kostbaarheid  van  een  mes  van  het  maakzel  zo  als  de  In- 

diaanen  het  in  den  gordel  vóór  het  lijf  dragen.  Hetzelve  hangt  bij  het  opge- 

mctzeld  graf  des  Imams.  Men  zegt,  dat  het  met  fteenen  van  eene  onnoemlij- 

ke waarde  bezet ,   en  door  aürengzeb  aan  den  voor  veele  honderd  jaaren  ver- 

moorden khalif  gefchonken  is.  Men  heeft  mij  nog  zo  veele  andere  Rukken  , 

die  in  dezen  tempel  ten  toon  gefteld  zijn,  opgenoemd ,   dat  het  mij  gansch  niet 

onwaarfchijnlijk  voorkomt,  het  geen  men  van  cenen  Arabier  verhaalt ,   die  op 

het  gezigt  derzelven  als  verftomd  Rond :   en  als  men  hem  eindelijk  herinnerde  te 

bidden ,   antwoordde :   „   waarlijk  ik  had  wégens  de  groote  kostbaarheden ,   waar- 

méde  men  dit  graf  verfierd  heeft,  vergécen  aan  god  te  denken”. 

Deze  groote  fchat  is  in  handen  van  den  mutawelli ,   of  rentmeester  der  ffl°s' 

*   ke, 
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ke,  en  van  den  hakim ,   of  gouverneur;  en  de  Pafcha  te  Bagdad  pleegt  alle  jaa- 

ren  een’  aanzienlijk’  amptenaar  herwaard  te  zenden ,   ora  natezien ,   of  alle  Huk- 

ken nog  voor  handen  zijn.  Daar  egter  all’  deze  heeren  Sunniten  en  Turken 
zijn,  die  van  goud  en  édelgefleenten  béter  gebruik  wéten  te  maken,  dan  dat  zij 

het  op  zulke  pJaatzen  neerhangen ,   daar  het  hunne  godsdienHige  aandagt  Hoort , 

Verbeelden  de  Schiiten  zig,  dat  dikwijls  van  die  Hukken  verruild  worden. 

Bij  deze  gelegenheid  kan  ik  niet  nalaten  hier  melding  temaken  van eene fabel, 
die  een  koopman  uit  Mekka,  en  dienvolgens  een  Mohammedaan,  mij  te  Bom- 

baij  verhaalde  ,   als  ik  hem  mijne  verwondering  te  kennen  gaf,  dat  zijne  geloofs- 

genooten  hier  en  daar  zulke  pragtige  moskeen  boven  de  graven  hunner  heiligen 

gebouwd  hadden.  Hij  was  te  Tunis  geboren ,   doch  had  Egiptcn ,   Basra ,   Su- 

ratte,  zelfs  Bengalen  en  Delhi  bezien,  en  op  zijne  reizen  veele  vooroordeelen 

2ijner  geloofsgenooten  afgelegd.  Misfchien  was  hij  zelfs  een  vrijgeest.  Het 

gezond  verfiand  en  de  eenvoudigheid ,   zeide  hij ,   waren  met  elkander  in  gefchil , 

Wie  van  hun  beiden  de  grootfle  magt  in  de  waereld  had,  en  zij  kwamen  zatnen 

overeen,  dat  de  eenvoudigheid  de  eerfle  zou  beproeven,  wat  zij  zou  in  Haat 

zijn  om  uitvoeren.  Bij  onderzoek  vond  zij  tot  haar  oogmerk  niets  gefchikter 

dan  eenen  ezelskop,  welke  aan  eenen  weg  lag,  langs  welken  de  Sultan  over 

eenige  dagen  moest  komen.  In  het  gevolg  van  dezen  heerfcher  was  een  be- 

roemde mulla.  Dezen  moest  de  kop  in  het  oog  vallen,  en  hij  geloofde  aanflonds 

iets  bijzonders-  daaraan  te  vinden.  Na  een  nauwkeuriger  onderzoek  ontdekte 

hij ,   dat  dit  de  kop  was  van  eenen  ézel  des  khalifs  omar.  Dit  kwam  in  het  eerst 

allen  verflandigen  lieden  ongelooflijk  voor.  Maar  de  kop  deed  wonderen:  en 

Ris  men  nu  in  het  geheel  niet  meer  twijfelde ,   of  dit  was  de  kop  van  den  ge- 

landen ézel,  beval  de  fultan,  dat  men  denzel ven  eene  behoorlijke  begraafnis 

Zou  bezorgen ,   en  eene  kubbe  boven  het  graf  bouwen.  Het  gerugt  der  won- 

derbaare  ontdekking  van  dezen  kop  verfpreidde  zig  eerlang  in  alle  naburige  ge- 

westen. Inlanders  en  vreemdlingen  kwamen  om  deszelfs  graf  te  bezoeken ,   en 

om  de  gefchiednis  van  denzelven  zowel  als  de  gefchicdnis  van  den  khalif  omar  r 

die  zo  veel  tot  uitbreiding  van  den  Mobammedaanfchen  godsdienst  gedaan  had,, 

te  horen.  De  opzigter  kreeg  van  de  nieuwsgierigen  altoos  gefchenken.  Naar 

mate  dat  deze  van  tijd  tot  tijd  aanzienlijker  werden ,   nam  hij  meer  derwischen 

hizijncn  dienst ,   hij  verfraaide  het  graf  en  gebouw ,   en  naar  mate  dat  dit  alles  toe- 

nam 
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nam  in  pragt,  vermeerderde  ook  de  nieuwsgierigheid  der  menfehen,  om  het 

graf  van  dezen  merkwaardiger!  kop  te  bezoeken.  Na  verloop  van  eenige  jaa- 

ren  zag  men  boven  dezen  ezelskop  een  groot  en  pragtig  gebouw ,   dat  door  vee- 

Je  derwischen  bediend  werd,  en  de  bedevaarders  kwamen  reeds  uit  vergelegen 

gewesten.  De  eenvoudigheid  meende  nu  gewonnen  te  hebben  ,   en  daagde  het 

gezond  verftand  uit,  om  insgelijks  zijne  kunst  te  tonen;  maar  dit  zeide:  gij 

hebt  uw  fpel  lang  genoeg  gedréven,  thans  zal  ik  u   tonen,  hoe  gering  gij  zijt, 

wanneer  ik  de  menfehen  beheer fche.  Hetzelve  gaf  den  Sultan  te  verfhan  ,   dat 

een  ezel  altijd  een  ézel  blijft,  of  hij  door  ccn’  voornaam’  heer  of  door  eenen 

boer  bereden  werd ,   of  dat  men  hem  gebruikte  om  de  vuiligheid  van  de  'ftraaten 

ter  Had  uittebrengen,  De  hovelingen  vonden  deze  gedagte  zeer  billijk.  Eer- 

lang werd  dezelve  algemeen.  Wanneer  nu  iemand  nog  van  het  graf  des  ezels- 

kops fprak,  hoorde  men  aanftonds  de  aanmerking  maken:  maar  omars  ézel  was 

evenwel  maar  een  ézel!  De  toeloop,  en  gevolglijk  ook  dcgefchenken  ,   vermin- 

derden, de  dcrwifchen  en  andere  diehaaren,  welken  te  voren  een  rijklijk  inko- 

men hadden,  moesten  hun  beftaan  elders  zoeken ,   en  de  pragtige  tempel  boven 

den  ezelskop  werd  allengs  in  eenen  fteenhoop  veranderd.  Bij  het  graf  van  ali 

kon  ik  mij  niet  onthouden  van  te  wenfehen,  dat  de  Schiiten  toch  eindelijk  mog- 

ten  bedenken ,   dat  deze  hun  grootc  Imhi ,   fchoon  hij  de  fchoonzoon  van  hun- 

nen profeet,  en  voor  een’  korten  tijd  ccn  kbalif  was,  egter  maar  een  mensch 

geweest  is.  Indien  zij  dit  overwogen ,   zouden  jaarlijks  zo  vecle  duizenden  hun- 

ne bëzigheden  niet  verzuimen  om  zijn  graf  te  gaan  bezoeken  ,   waardoor  alleen 

de  Turkfche  inwoners  dezer  Had  verrijkt  worden ;   zij  zouden  hunne  dooden  be- 

graven ter  plaatze,  waar  zij  geftorven  zijn,  en  zo  veele  kosten  niet  doen  om 

ze  herwaard  te  brengen. 

Omtrent  vijf  vierden  mijle  van  Mefched  Ali  ten  oostnoordoost  lag  de  eer- 

tijds vermaarde  flad  Kitfa ,   in  eene  laage  en  vrugtbaare  landftreek.  Hief 

ziet  men  nog  het  bed  van  den  DJjdniZdade  (Pailacopas  bl.  213)  Doch  thans  komt 

geen  water  meer  herwaard ;   het  omliggende  land  ligt  altemaal  woest ,   en  de  ftad 

heeft  geen  inwoners  meer.  Het  merkwaardigfte ,   dat  men  hier  nog  vind,  is 

Be  groote  moske,  in  welke  al r   dodelijk  gewond  werd ;   en  van  dezelve  is  ook 

flegts  weinig  meer  overig  dan  de  vier  muuren.  Men  ziet  daarvan  eene  grond  te- 

kening op  pl.  XLII.  bij  B.  De  deur  1.  noemt  men  Bhb  elfïl.  Bij  2.  is  een  ge* 

bouw» 

h 

I 
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bouw,  dat  tamelijk  diep  in  den  grond  gaat,  doch  niet  hoog  is.  Waarfchijnlijk 

was  het  een  waterbak.  De  Arabiërs  noemen  het  Sefine ,   en  mijn  leidsman, 

een  inwoner  van  Mefched  AH ,   die  de  Perfifche  bedevaarders  de  merkwaardig, 

heden  alhier  plagt  aantewijzen ,   en  verzekerde  ,   dat  hij  een  aframmeling 

van  de  oude  Kufaners  was,  wilde  bewéren,  dat  de  arke  van  noacii  zig  op  deze 

plaats  neergezet  had.  Het  klein  rond  gebouw  bij  3.  noemt  men  Sikke  khane. 

Eertijds  werd  hier  water  uitgedeeld  om  te  drinken ,   gelijk  zulks  de  naam  ook  te 

kennen  geeft.  Het  is  egter  niet  oud;  want  men  ziet  boven  de  deur  eenen  ftecn 

met  de  thans  gewoone  arabifche  fchrijftrekken ,   die  ten  tijde  van  ali  nog  niet 

bekend  waren.  Op  de  plaats ,   waar  hassan  en  hossein  hunnen  godsdienst 

plagten  te  verrigten  ,   heeft  men  een  klein  gebouw  4.  gezet,  in  welks  agterften 

wand  eene  nis  is,  ter  plaatze,  waar  men  zegt,  dat  musa  et  kadem  gebéden 

heeft.  De  pilaaren  5.  6.  7.  noemt  men  M'akam  Seidna  Isa ,   Mak'am  Mufa  en 
Makam  Ibrahim  el  chalïl ,   en  de  Mohammedaanen  geloven ,   dat  Christus,  moses 

en  abraham  op  deze  plaats  gebéden  hebben.  Bij  8   toont  men  de  plaats,  waar 

sêiN  EL  abedïn  plagt  te  bidden.  Bij  9.  hebben,  naar  men  voorgeeft,  
noacii  en 

ali  hunnen  godsdienst  verrigt.  Hier  is  ook  een  kleine  prcdilutoel  met  een 

trap,  omtrent  10  voet  hoog.  Op  de  plaats,  getékend  10.  ,   heeft 
 het  eerftehuis 

gedaan ,   zegt  men,  dat  noacii  bouwde,  toen  hij  uit  de  arke  k
wam.  Bij  il. 

is  de  begraafplaats  van  eenen  jafar,  zoon  van  moammer,  gelijk  ook  bij  12, 

de  grafftéde  van  muslim  ibn  AitêL.  Deze  muslim  was  een  broeders  zoon  van 

den  khalif  alt,  en  werd  te  gelijk  met  eenen  hani  ibn  aroü  ter  dood  gebragt, 

die  hem  in  zijn  huis  ontvangen  bad  (*).  De  begraafplaats  van  den  laatften  ziet 

men  bij  13.  Deze  beide  kapéllen  zijn  eerst  in  laater  tijden  door  de  Schiiten  ge- 

bouwd; want  bij  hen  worden  muslim  en  hani,  gelijk  ook  allen,  die  om  ali 

en  zijne  kinderen  hun  léven  verloren  hebben ,   als  martelaars  bcfchouwd.  Bin- 

nen den  ringmuur  dezer  moske  heeft  men  ook  eenige  gemetzelde  pilaars ,   eiken 

met  eene  kleine  kamer  gebouwd  tot  gemak  der  bédevaarders ,   die  zig  hier  eeni- 

ge dagen  willen  ophouden. 

(*)  Semlers  vertaling  der  algemeene  hédendaagfche  hiftorie  I.  D.  $   428.  Ockleïs  hijl
ory  of 

ÏÏt  Saracens,  II.  p.  184.  Abulfeda  annales  moslemici ,   p.  112. 

II.  DEEL.  lï 
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In  de  kapél  van  muslim  vond  ik  een  opfchrift,  dat  door  den  tijd  een  weinig 

befchadigd  was,  waaruit  blijkt,  dat  een  mohammed  ibn  machmüd  er  razi,  en 

een  abul  m’hassen  ibn  achmed  el  tabrisi  hem  dit  gedenkteken  in  het  jaar  der 
hedsjera  6 81  hebben  opgerigt.  Het  luid  aldus : 

L-AÜ?  gyij  (J.A  (A.5  *!.«*/«   ,>&£./«  »   j,P 

•   •   •   .   3 

L,.A&a3  A   ̂ L^A  i   .pg-y-3\  (A D   ̂3  3 

i   (j-A  f   ó^&^-a  ui'A  ^aac  i   >Lj ( 

j   JOk^AAV^  3   ^   L«A^a£  &1.33  (^^*A^..Uv3 

>i\j  (J*d\  Ie  UJ1 

Brj  het  graf  van  jafar  ,   des  zoons  moammer  ,   ziet  men  het  kufisch  opfchrift 

A.  plaat  XLIII.  Met  de  thans  gebruiklijke  arabifche  letters  luid  hetzelve  als 

volgt : 

iA.33  3   ^'3 3   j4,aïa^> 

&J  ^.^.S. A   qV.5  ̂ Jl9.A  3l)-£  l)-"2*'  !V^-=  *1  </j  ̂  

^   3   {   ^   &A3-3  ̂   ̂ -A 
Het  opfchrift  B. ,   welk  ik  aan  den  muur  dezer  moske  vond  ,   behelst  niets 

anders,  dan  het  256fte  vers  der  tweede  Sura  naarde  afdéling  van  maracct. 

Wijl  egter  de  heer  dr.  reiske  zijn  verlangen  te  kennen  gaf,  dat  ik  alle  de  kufi- 

fche  fchriften ,   welken  ik  afgefchréven  had ,   zou  laten  in  het  koper  brengen  ten 

cfienffe  der  geenen,  die  deze  fchrijftrek ken  willen  léren  kennen,  laat  ik  niet  al- 

leen dit,  maar  ook  de  beide  kleinen  c.  en  d.  méde  volgen.  Van  de  laatfte 

kunsttrekken  der  Arabifche  fchrijfmeesters  met  de  kufifche  letters  vind  men  te 

Bagdad  ook  verfcheiden  proeven ,   die  in  de  laater  tijden  gefchréven  zijn. 

Adile 

(*)  Dat  is,  in  den  naara  van  den  barmhartiger)  god.  Zeg,  god  is  de  eenige  god,  de  zelf- 

ifondige.  Hij  teelt  niet  en  word  ook  niet  geboren.  Niemand  is  hem  gelijk.  Dit  is  het  graf 

van  jafar  des  zoons  moammers.  God  erbarme  zig  zijner  en  vergéve  hem  zijne  zonden.  Coo 

zij  mohammed  en  den  geilagte  mohammeds  genadig  en  vriendlijk. 
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Adile  chatun  ,   de  gemalin  van  soleïman  Pafcha ,   die  voor  eenïge  jaaren 

overleden  is,  heeft  den  noord westlijken  muur  dezer  moske  ten  deele  op  nieuw 

laten  optrekken,  en  ten  deele  onderfchoren.  Zij  liet  bij  dezen  vervallen  tem- 

pel ook  een  klein  gebouw  met  eene  kubbe ,   of  gewelf,  ter  eere  der  dogter  van 

No  ach  bouwen.  Hier  werd  mij  de  plaats  gewézen ,   waar  men  zegt ,   dat  het  lijk 

van  ALi  afgewasfchen  werd ;   en  een  klein  vertrek  van  dit  gebouw  Raat ,   naar 

het  voorgeven  mijns  leidsmans,  juist  op  de  plaats,  waar  noachs  dogter  brood 

bakte.  Een  ander  klein  gebouw  is  aan  de  drie  dogters  van  ali  geweid.  Mis. 

fchien  liggen  zij  aldaar  begraven.  Omtrent  }   uurs  noord  west  waard  vandegroote 

moske  toonde  men  mij  eene  tweede,  die  Sdhhe  of  Sahheb  famhn  en  Möchdi  ge- 

noemd word.  Men  verhaalde  mij  daarvan  eene  breedvoerige  fabel,  waarvan 

ik  de  mening  niet  regt  kon  verft  aan.  Voor  het  overige  vind  men  van  Kufa  niets 

meer  ,   dan  veelc  kleine  heuvels  van  de  puinhoopen  van  deszelfs  gebouwen , 

waaruit  men  kan  zien ,   dat  men  hier  veel  met  gebakken  fteencn ,   en  dus  duur- 

zaamer  gebouwd  heeft ,   dan  te  Basra.  Men  vind  ondet  deze  puinhoopen  zom- 

tijds  nog  oude  munten,  doch  zij  worden  niet  geagt.  Wijl  de  Mohammedaanen 

dergelijke  verzamelingen  niet  maken,  en  geen  Europeërs  te  Mefched  AH  plégen 

te  komen;  want,  zo  veel  ik  weet,  is  bier  nog  geen  Europeer  geweest;  zo  kan 

een  reiziger  niet  verwagten  hier  dcrgelijken  te  koop  te  vinden. 

Mijn  bediende  vond  te  Kufa  niets  zo  merkwaardig  als  een  ftuk  van  eene  zuil, 

welke  men  zegt  dat  ali  in  eigen  perfoon  van  Basra  herwaard  gedragen  heeft. 

Dezelve  ftaat  digt  bij  het  gebouw  Seflnc  binnen  de  groote  moske  ,   en  men  geeft 

Voor,  dat  zij  de  eigenfehap  heeft,  dat  iemand,  wiens  moeder  zijnen  vader  niet 

getrouw  is  geweest ,   dezelve  niet  volkomen  kan  omvatten.  Alle  de  gemeene 

heden,  die  te  gelijk  met  mij  aan  deze  plaats  waren,  wilden  de  proef  nemen,  of 

de  geene  indedaad  hun  vader  was ,   dien  hunne  moeder  daarvoor  uitgegeven  had. 

Allen  gingen  ook  voldaan  weg,  behalven  eenen  paerdenknegt.  Dezen  wilde 

men  wijsmaken,  dat  de  zuil  om  zijnen  wil  zig  uitzette,  en  het  was  belachlijk
  om 

te  zien ,   hoe  veele  moeite  de  arme  mensch  deed  om  dezelve  te  deeg  te  omvat- 

ten. Verftandige  Mohammedaanen  houden  deze  proef  voor  het  geen  zij  is, 

namelijk  voor  een  tijdverdrijf  van  den  gemeenen  man. 

Den  25ften  december  vertrok  ik  van  Mefched  Ali,  en  reisde  4^  uur  noord- 

Waard  tot  Kefïl ,   en  vervolgens  nog  zo  verre  noordnoordoostwaard  tot  Helle» 
Ii  2   De 
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De  afftand  van  deze  beide  Réden  is  derhalven  9   uuren  of  7   duitfche  mijlen. 

Jiefil  is  de  Arabifche  naam  van  hezechiel,  wiens  graf  hier  jaarlijks  nog  van  vee* 

Ie  honderd  jooden  bezogt  word.  Maar  deze  profeet  bezit  geen  fchatten  van  zil- 

ver, goud  en  édelgefteenten;  want,  fchoon  de  jooden  hem  dergelijke  gefchen- 

ken  wilden  doen ,   zouden  de  mohammedaanen  hem  die  toch  niet  lang  laten  be- 

houden. Zij  moeten  zig  te  vréden  houden,  dat  men  hun  veroorloft  bedevaar- 

ten herwaard  te  doen.  In  de  kapél  van  den  profeet,  onder  een  torentje,  ziet 

men  niets  anders ,   dan  een  opgemetzeld  graf.  De  eigenaars  of  befchermers  van 

dit  heiligdom  zijn  eene  familie  Arabiërs ,   die  hier  eene  fraaije  moske  met  eenen 

minare  heeft,  en  om  des  profeets  wille  van  de  omliggende  landerijen  weinig 

of  geen  fchattingen  aan  de  Turken  betaalt.  Daarenboven  wint  deze  Arabifche 

familie  nog  veel  van  de  reizigers,  welken  hier  gaern  een  weinig  rusten.  Het 

graf  van  hezechiel  ,   de  moske  en  de  weinige  flegte  woningen  der  Arabiërs  zijn 

met  eenen  Herken  muur ,   van  30  voet  hoog  en  250  dubbele  fchreeden  in  den 

omtrek,  omringd.  Dezelve  is,  zegt  men,  eerst  op  kosten  van  eenen  jood  te 

Kufa,  met  naame  soleiman,  gebouwd,  en  word  waarfchijnelijk  nog  tegen- 

woordig op  kosten  der  jooden  onderhouden ;   want  dezen  hebben  er  het  voor- 

naamfte  nut  van.  In  den  tijd,  dat  de  jooden  hier  bédevaarten  doen,  komen 

niet  zelden  Arabiërs ,   die  hen  over  hunne  aankomst  geluk  wenfehen ,   of  veeleer 

gcfchenken  van  hun  begeren.  Als  zij  zig  met  dezelven  in  der  minne  kunnen 

vergelijken ,   is  het  altijd  het  voordcligfte  voor  hun.  Maar  de  Jooden  zijn  ZO 

vertzaagd ,   dat  een  klein  getal  Mohammedaanen  een  ander  van  hun,  dat  tien,  ja 

wel  twintigmaal  grooter  is,  fchrik  kan  aanjagen;  de  Arabiërs  zijn  daarom  zom- 

tijds  zeer  onbefchaamd;  en  dan  is  er  voor  hun  geen  andere  toevlugt,  dan  dat  zij 

zig  in  hun  klein  kasteel,  of,  gelijk  men  hetzelve  noemt,  kkèn,  opfluiten.  De 

jooden  ■   zouden  dan  niet  eens  van  daar  op  hunne  vijanden  durven  fchieten  ? 

fchoon  zij  geweer  bij  zig  hadden  en  het  wisten  te  gebruiken.  Want  het  Mohatn- 

medaansch  bloed ,   dat  zij  zouden  vergieten ,   zou  niet  alleen  verbaasd  duur  moe- 

ten betaald  worden  ,   maar  de  Arabiërs  zouden  ook  niet  nalaten ,   hunne  karava- 

ne  op  een’  ander’  tijd  onder  weg  waartenémen,  aantcvallcn  en  te  plonderen- 

De  bedevaarders  moeten  daarom  dan  zo  lang  in  den  klian  blijven,  tot  dat  dc  gou- 

verneur van  Helle,  of,  zo  het  getal  der  Arabiërs  zeer  groot  is,  de  Pafcha  van 

Bagdad,  hen  van  de  belegering  verlost.  Dit  kost  altijd  veel  meer  dan  de  Ara- 

biërs 
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biërs  begeerd  hebben.  Doch  wijl  de  laatften  dan  voor  ditmaal  om  niet,  of  ten
 

minften  met  een  klein  gefchenk  moeten  aftrekken,  is  het  eene  waarfchouwjng
 

voor  hun,  van  op  een  andermaal  niet  al  te  onbefchaamd  omtrent  
de  jooden  te 

handelen. 

Op  den  weg  van  Kefil  naar  Helle  ziet  men  veele  kleine  vloede
n ,   die  in  dit 

jaargetij  bijna  allen  droog  zijn.  Verders  ziet  men  hi
er  niets  merkwaardigs,  als 

hier  en  daar  een  boerenhuis  van  ongebakken  tégelfteenen 
,   en  verfcheiden  klei- 

ne kubbets  boven  de  graven  van  kleine  Mohammedaanfche  
heiligen. 

Den  2Óften  bleef  ik  te  Helle.  Den  volgenden  dag  begaf  ik  mij  aan  Honds  op 

reis  naar  Mefched  Hosfein ,   eene  Had,  gebouwd  op  de  plaats,  die  bij  de  Mohamme- 

daan en  onder  den  naam  Kerbela  vermaard  is.  Zij  ligt  omtrent 
 ten  noordoosten 

7   uurêTof  5   duitfche  mijlen  van  Helle,  en  op  dezen  gan
fchen  weg  (plaat  XLI) 

ziet  men  verder  niets  dan  Tomafte,  een  groot  dorp  
met  veele  dadelboomgaar- 

den.  Naar  men  zegt ,   is  hetzelve  eerst  door  Schalt  abbas  aangelegd. 

Het  gebied  Kerbela  was  in  dien  tijd,  als  h
ossein  en  veele  van  zijne  nabeftaan- 

de  en  vrienden  hier  hun  léven  verloren 
,   nog  onbewoond  (*>  Doch  deze  flag

 

heeft  gelegenheid  gegeven ,   dat  deze  oord  bebouwd  is  geworden
.  Men  heeft 

namelijk  water  uit  den  Eufraat  derwaa
rd  geleid,  en  thans  ziet  men  hier  als  

een 

groot  bosch  van  dadelboomen  (**)•  D
e  Had,  die  in  hetzelve  ligt,  is  grooter 

, 

en  heeft  ook  meer  inwoners ,   dan  Mefched  Ali.  Doch  de  huizen  zij
n  niet  zo 

duurzaam  gebouwd,  maar,  éven  als  die  te  Bas
ra  en  Helle,  grootftendeels flegts 

van  ongebakken  tégelfteenen.  De  ftadsmuur  heeft  vi
jf  poorten;  dezelve  is  ook 

maar  van  leemaarde  en  van  tégelfteenen  geb
ouwd,  die  enkel  in  de  zonne  ge- 

droogd zijn,  en  thans  geheel  vervallen. 

Het  merkwaardigfte ,   dat  men  hier  vind,  is  eene  groote  
moske,  en  in  de- 

zelve eene  kapél,  welke  de  Schiiten  Medbach  Ho
sfein  noemen.  Zij  is  regt  bo- 

ven de  plaats  gebouwd,  zegt  men,  waar  het
  lichaam  van  dezen  neef  van  mo ^   HAMMEE» 

C)  A.0  L,ED«.«.to «IJ.  OW.HMJ  PS.  Sm. 

ï-er’s  overzetting  der  algein.  hédend.  Historie  I.  bl.  195- 

(**)  Mohammed  mahadi  khên  noemt  de  
plaats  daarom  den  tuin.  Gefchicdnu  van  h

ou 

5chah  bl.  374.  der  Hoogduitfche  vertaling. 

Ii  3 
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hammed  door  de  paerden  vertrapt,  en  vervolgens  begraven  werd.  Ondertus- 

fchen  twijfelen  de  Sunniten  zeer,  dat  men  de  plaats,  waar  hossein  verflagen 

en  begraven  werd,  'zo  nauwkeurig  kan  bepalen,  fchoon  zij  niet  ontkennen,  dat 

de  flag  in  deze  ftrcck  voorgevallen  zij.  Ik  hield  het  voor  nog  gevaarlijker  een 

gezigt  van  deze  moske  te  tékenen  dan  te  Mefched  Ali ;   zelfs  durfde  ik  mij  bij 

dag  niet  eens  in  den  voorhof  derzelve  wagen.  Ik  ging  dan  des  nagts  met  eenen 

Turkfchen  turban  op,  in  gezelfchap  van  mijnen  reisgenoot,  derwaard,  en  wijl 

thans  uit  hoofde  van  een  groot  feest  alles  verlicht  was,  tékende  ik  na  mijne  te- 

rugkomst in  mijne  woning  het  gezigt  C.  Plaat  XLII. ,   het  welk  den  lezer  ten 

minften  een  denkbeeld  van  de  bouwwijze  dezes  tempels  zal  géven.  De  voor- 

zijde is  vol  venfters,  eene  vertoning,  die  in  deze  landen,  alwaar  men  anders 

geen  glasvenfters  ziet,  vreemd  voorkomt.  Mogelijk  was  dit  een  gefchenk  van 

eenen  Pers,  die  dezelven  uit  de  fabriek  te  Schiras  herwaard gezonden  heeft.  Ag- 

ter  het  voorgebouw  ftaat  een  hooge  koepel,  onder  welken,  naar  men  voor- 

geeft ,   hossein  begraven  is.  Rondom  denzelven  ftaan  vier  kleine  minaren. 

Verder  naar  agter  is  nog  een  koepel ,   die  veel  breeder ,   doch  niet  zo  hoog  is , 

en  daarom  in  de  tékening  van  deze  zijde  niet  heeft  kunnen  aangeduid  worden. 

Alles  Raat  op  eene  vrije  plaats,  die  aan  de  vier  zijden  met  de  woningen  der 

geestlijken  en  der  derwifchen  omringd  is ;   en  vóór  den  voornaamften  ingang 

der  moske  ftaat,  gelijk  vóór  Mefched  Ali,  een  zeer  groote  koperen  armkande- 
laar  met  veele  lampen.  Van  buiten  ziet  men  in  het  geheel  geen  goud.  Men 

zegt  egter,  dat  bij  het  graf  van  hossein  veele  kostbaarheden  zijn,  die egter  niet 

vergeleken  kunnen  worden  met  die,  welken  bij  het  graf  van  ali  gevonden 
worden. 

De  Schiften  tonen  hier  ook  nog  de  graven  van  vcrfcheiden  nabeftaanden  en 

vrienden  van  hossein  ,   die  in  den  flag  te  Kerbela  hun  léven  verloren  hebben , 

en  die  zij  allen  voor  martelaars  houden.  Zij  hebben  binnen  de  ftad  eene  groots 

moske  gebouwd  ter  eere  van  abbas  ,   zijnen  halven  broeder.  Men  verhaalde 

mij  veel  van  hem ,   waarvan  ik  alleen  het  volgende  zal  aanhalen.  Als  hossein 

door  grooten  dorst  gepraamd  werd ,   liet  deze  abbas  op  de  plaats  Cheima  Kda, 

waarvan  wij  hierna  zullen  fpréken,  graven,  en  daar  geen  water  vindende,  reed 

hij  een  uur  verder  noordwaard,  daar  hij  zijne  kurbe  (geiten vel)  vulde.  Toen 

hij  weer  keerde ,   ontmoete  hij  eene  vijandlijke  partij ,   die  hem  het  water  wilde 

ont- 
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ontnemen,  en  hem  bij  die  gelegenheid  eene  hand  af  hieuw.  Hij  vatte  de  kurbe 

niet  de  andere  hand,  en  deze  werd  hem  ook  afgehouwen.  Eindelijk  nam  ab- 

ïas  den  waterzak  tusfchen  de  tanden  ,   en  toen  fchoot  een  der  vijanden  met  ee- 

nen  pijl  in  de  kurbe,  waarop  al  het  water  geRort  werd,  en  hij  terug  kwam, 

Zondet  zijnen  beminden  broeder  den  dorst  te  kunnen  lesfchen. 

Onder  de  merkwaardige  plaatzen,  welken  doqr  de  bédevaarders ,   die  her- 

Waard  komen,  bezogt  worden,  behoort  ook  de  Réde,  alwaar  hosseins  paerd 

met  hem  viel.  Dezelve  is  buiten  de  Rad  aan  den  weg  naar  Mefched  Ali.  Er 

Raat  een  klein  gebédenhuis  op.  Mijn  leidsman  verhaalde  mij  breedvoerig,  wat 

de  Imam  hier  met  zijne  familie  gefproken,  en  welke  bevélen  hij  zijnen  officie- 

ren gegéven  hebbe;  doch  ik  agt  het  voor  overtollig  alles  aantchalen.  Hij  liet 

zijne  tent  voor  de  laatile  maal  bij  Cheima  Kda  opflaan.  Dit  is  thans  een  groote 

tuin  aan  de  andere  zijde  van  de  Rad.  Op  dezelfde  plaats ,   waar  abbas  geen  wa- 

ter kon  vinden ,   is  thans  een  groote  put ,   die ,   naar  de  mening  der  Schiiten , 

zijn  water  door  een  wonderwerk  bekomen  heeft.  Deze  word  bij  hun  voor  zo 

heilig  gehouden,  dat  zom wijlen  nog  lieden  uit  Perfie  komen,  om  zig  
hier  uit 

liefde  voor  hossein  te  verdrinken,  in  den  waan,  dat  zij  insgelijks  als  martelaars 

Zullen  aangemerkt  worden.  Een  gebouw  in  dezen  tuin ,   dat  thans  geheel  ver- 

vallen is,  Raat,  zegt  men  ,   juist  op  de  plaats,  daar  hosseins  tent  gcRaan  heef
t, 

en  digt  bij  hetzelve  Raat  nog  een  klein  laag  gebouw ,   alwaar  khassExM  EL  ARIS 

en  verlcheiden  andere  martelaars  ( fchuchde )   begraven  zijn.  Mijne  waerdin, 

eene  oude  weduwe  en  ijverige  Schiitsgezinde,  verheugde  zig  ongemeen,  toen 

zij  hoorde ,   dat  ik  het  graf  van  den  gemeklen  khassem  ook  bezogt  had.  Deze 

V/as  haar  meestgelicfde  heilig.  Zij  verhaalde  mij  met  de  traanen  in  de  oogen , 

dat  deze  jonge  braave  heer  bruiloft  gehouden  had,  dat  is,  dat  zijne  huwelijks- 

voorwaarde reeds  door  den  rigter  in  tegenwoordigheid  van  getuigen  gefchréven 

Was ;   maar ,   dat  hij  op  den  dag ,   als  hij  in  den  volgenden  nagt.  het  bijléger  zou 

Voltrekken  ,   met  hossein  en  andere  martelaars  vermoord  werd.  De  goede 

Vrouw  wist  elk  woord  nog,  dat  de  beide  gelieven  voor  het  begin  van  den  Rag 

met  elkander  gefproken  hadden. 

Er  komen  ook  Sunniten  in  de  moske  van  hossein,  om  hunnen  godsdienst 

te  verrigten ,   doch  altijd  met  hunne  gewoone  deftigheid.  De  Schiiten  maken 

eert  zeer  jammerlijk  gcichreeuw.  ik  was  er  juist  op  de  volle  maan  der  maand Rads- 
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Radsjeb ,   tégen  welken  tijd  veele  honderd  bedevaarders  komen ,   om  den  gan- 

fchen  nagt  bij  het  graf  van  hossein  doortebrengen :   zelfs,  wijl  zij  geen  gcdruk* 
te  almanakken  hebben ,   en  uit  dien  hoofde  omtrent  hunne  feestdagen  dikwijls  in 

het  onzekere  zijn ,   blijven  veelen  twee  nagten  in  de  moske ,   om  verzékerd  te 

zijn,  dat  zij  het  regte  tijdpunt  niet  misfen.  Dus  zag  ik  hier  met  groote  ver- 

wondering, met  welk  een’  eerbied  die  overgelovige  lieden  reeds  de  deur  van 
den  voorhof  kusten,  en  vervolgens  kusten  zij  ook  de  deur  der  moske.  In  den 

tempel,  zegt  men,  kusfen  zij  niet  alleenlijk  den  vloer  met  veel  ijver,  maar 

men  verzekerde  mij  ook,  dat  zommigen,  uit  droefheid  over  hosseins  dood, 

hunne  hoofden  tégen  den  wand  en  de  ijzeren  traliën  Haan.  Zommigen ,   zeide 

men,  zijn  tot  zulk  eene  godsdienftige  razernij  vervallen,  dat  zij-zig  zei  ven  bij 

het  graf  van  hunnen  grooten  Imam  vermoord  hebben ,   in  de  verbeelding,  dat 

zij  insgelijks  als  martelaars  zouden  aangemerkt  worden,  en  onfeilbaar  in  den  hé- 

mel komen,  nademaal  zij  hun  léven  om  hosseins  wille  opofferden.  Ik  moet  be- 

kennen, dat  ik  niets  erbarmlijkers  gehoord  heb,  dan  de  godsdienstigheid  der 

Schiiten  in  deze  moske.  Die  lieden  fchreeuwden  en  huilden  als  of  hossein  hun 

vader,  en  eerst  op  dat  oogenblik  vermoord  was;  en  dit  was  niet  geveinsd  ,   gelijk 

van  de  klaagwijven ,   die  eenen  dooden  voor  geld  bewenen ,   maar  het  was  zo 

van  harten  gemeend ,   dat  de  oogen  der  geenen ,   die  weer  uit  de  moske  kwa- 

men ,   door  het  wénen  geheel  gezwollen  waren.  In  het  algemeen  komt  het  mij 

voor,  dat  de  Schiiten  in  deze  ftad  veel  ijveriger  zijn,  dan  te  Mefched  Ali.  In- 

dien  zij  hunne  eigen  overheid  hadden,  zou  voorzéker  geen  Sunnit  zig  hier  dur- 

ven laten  zien.  Doch  nu  moeten  zij  zig  ftil  houden.  Ondertusfchen  laat  de 

Turkfche  overheid  hun  ,   wégens  het  groot  voordeel ,   dat  zij  er  van  heeft, 

volkomen  vrijheid,  om  hunnen  godsdienst  op  alle  plaatzen,  die  zij  voor  heilig 

houden,  naar  hunne  wijze  te  verrigten.'  Verftandige  Sunniten  fpréken  hen 
ook  niet  tégen ,   als  zij  hossein  eenen  Imam  en  martelaar  noemen ,   maar  de  drie 

eerfte  khalifen  durven  zij  hier  niet  vervloeken ,   en  dit  is  al  een  hard  verbod 

voor  eenen  ijverigen  Schiit,  voornaamlijk  op  zulke  heilige  plaatzen ,   als  Me- 
fched  Ali  en  Mefched  Hosfein. 

Het  meeste,  daar  een  reiziger,  en  inzonderheid  de  Schiit,  zig  voor  wagten 

moet,  is  het  gezelfchap  van  flegte  janitzaaren ,   die  ten  deele  om  hun  kwaad  ge- 

drag uit  Bagdad  verdréven  zijn.  Dezen  zoeken  gaern  kennis  te  maken  met  rijk0 

per- 
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Perzen.  Zij  géven  hun  een  fchrtklijk  denkbeeld  van  de  Turkfche  regering  en 

de  Sunniten  in  het  algemeen ,   waarvan  de  Schiiten  buitendien  niet  veel  goeds 

denken.  Indien  de  vreemdling  zig  met  hun  inlaat,  zoeken  zij  aanftonds  twist, 

en  befchuldigcn  hem ,   dat  hij  dit  of  dat  tégen  de  regering ,   of  zelfs  tégen  den 

godsdienst,  gefproken  hebbe.  Zij  hebben  ten  eerden  getuigen:  en  als  de  Pers, 

die  veeltijds  noch  Turksch ,   noch  Arabisch  verftaat ,   niet  in  handen  der  over- 

heid wil  vallen,  moet  hij  te  deeg  betalen.  Een  van  deze  voorvegters,  die  zeer 

wél  gekleed  was,  wilde  in  een  koffijhuis  ook  kennis  met  mij  maken.  Hij  hield 

mij  voor  een’  Armenisch’  koopman.  Toen  hij  gewaar  werd,  dat  hij  een’  Eu- 

ropeer voor  had ,   werd  hij  nog  meer  verheugd.  Hij  roemde  de  ménigvuldige 

diensten,  die  hij  van  de  Europeërs  te  Haleb  en  te  Konftantinopel  genoten  had; 

zelfs  noemde  hij  eenige  Europeërs  bij  naam,  en  verzekerde,  dat  het  hem  zeer 

aangenaam  zou  wézen,  indien  hij  mij  hier,  aan  eene  plaats,  daar  ik  geheel 

vreemd  was,  en  daar  men  de  Europeërs  éven  zo  weinig  agt  als  de  Oosterfche 

Christenen,  insgelijks  eenigen  dienst  kon  doen.  Zulke  nietsbetekenende  pligt- 

plégingen  had  ik  in  Perfie  menigmaal  gehoord;  doch  van  braave  Turken  
en  A- 

rabiers  was  ik  zulke  overhaastige  aanbiedingen  niet  gewend;  en  was  daarom  aan- 

ftonds op  mijne  hoede:  en  naderhand  horende,  met  welk  een  man  ik  gefpro- 

ken had,  vermijdde  ik  hier  doorgaans  alle  gezelfchappen. 

In  het  voorbijgaan  zal  ik  nog  aanmerken ,   dat  bij  de  Mohammedaanen  de  kaba 

alleen  geen  vrijplaats  voor  de  duiven  is.  Op  de  moskeen  boven  de  graven  van 

ali  en  van  hossein,  op  de  Dsjamea,  of  hoofdmoske,  te  Helle,  insgelijks  in 

andere  ftéden,  worden  zij  éven  zo  min  gehoord. 

Wijl  ik  zo  dikwijls  van  de  Schiiten  gefproken  heb,  moet  ik  ook  nog  iet  van 

Bet  onderfcheid  tusfehen  hunnen  godsdienst  en  dien  der  Sunniten  zeggen  (*). 

Zij  houden,  éven  als  dezen,  den  koran  voor  hun  voornaamfre  wetboek.  Zij 

be- 

(*)  In  semleks  overzetting  der  hédendaagfche  hiftorie,  T.  I.  p.  538.,  zegt  de  fchrijra: 

>>  De  Sunniten  gebruiken  bet  woord  Schiiten  als  een’  fcbiinpwoovd.  De  aanhangers  van  ALinoe* 

»   men  zij  Aialiyah.”  Ik  heb  nooit  gehoord ,   dat  die  der  Perfifcbe  fekie  zig  Adiliyah  noemden, 

ea  het  woord  Schia  merken  zij  gewis  lijk  niet  ais  een  fchirapwoord  aan.  De  'lurken  noemen  de 

I“erzen  (pots  wij  ze  Küfilb&uh. 
BI.  DEEL. Kk 
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beweren  ook,  dat  er  maar  één  god,  en  dat  mohammed  zijn  profeet  is;  zij 

moeten  de  reiniging  des  lichaams  in  agt  némen ,   dagelijks  vijfmaal  bidden ,   rijk- 

lijk aalmisfen  uitdélen,  in  den  ramadan  vasten  en  eens  naar  Mekka  reizen. 

Doch  verfeheidcn  plaatzen  van  den  koran  verklaren  zij  anders  dan  de  Sunniten. 

En,  wijl  zij  zig  van  elkander  gefcheiden  hebben,  om  dat  het  geflagt  van  hun- 

nen gemeenen  profeet  het  khalifaat  niet  behouden  heeft ,   hebben  zij  nog  ver- 

fcheiden  daarop  doelende  bijvoegzels  tot  geloofsftukken  gemaakt ,   metdewelken 

de  Sunniten  niets  te  doen  willen  hebben.  Het  voornaamfte  is,  dat  zij  de  drie 
eerfte  khalifen,  abubekr,  omar  en  othman,  vervloeken.  Dit  verwekt  den 

grootften  haat  tusfehen  deze  beide  aanhangen.  Verders  moet  een  Schiit  ook 

aan  de  twaalf  Imams  geloven,  die,  naar  hun  gevoelen,  allen  na  elkander  had- 

den moeten  regéren ,   doch  door  de  khalifen  verdrukt ,   en  zelfs  vervolgd  zijn. 
De  eerde  Imam  is  ali,  de  fchoonzoon  van  mohammed,  van  wien  hier  voor 

gewaagd  is.  De  Schiiten  hebben  bij  de  gelooofsbelijdenis :   daar  is  maar  één  een- 

nig  god  ,   en  mohammed  is  zijn  profeet ,   nog  gevoegd  :   en  ali  is  zijn  Jlédehouder 

(wali).  Zommige  Europefche  fchrijvers  hebben  willen  bewéren ,   dat  zij  ali  den 

voorrang  boven  Mohammed  géven;  doch  zo  hoog  agten  zij  hem  niet;  lchoon 

zij  zijner  gedagtenisfe  buitengemeene  eer  bewijzen.  De  tweede  Imam  is  has- 

sax,  oud  de  zoon  van  ali  en  fatima.  Hij  is  te  Mekka  begraven.  De  derde  is 

de  bovengemelde  hossein,  broeder  van  hass&n.  De  vierde  Imam  heet  ali,  de 

vijfde  Mohammed  met  den  bijnaam  el  baker,  en  de  zesde  jafar  essadik.  De- 

ze drie  liggen  te  Medina  begraven.  De  zévende  Imam  is  musa  el  kadem,  van 

wiens  begraafnis  bij  Bagdad  gefproken  zal  worden.  De  agtfle  is  ali  eridda  , 

en  ligt  te  Mefched  in  Khorasfan  begraven.  Mohammed  el  dsjord  ,   denégende 

Imam  der  Schiiten,  ligt  bij  zijn’  grootvader  musa  in  eene  moske  in  het  oud 
Bagdad.  Alt  el  hadi  en  basséLn  el  rskari  worden  als  de  io-le  en  ude  Jmam 

aangemerkt.  Hunne  graven  toont  men  te  Samurra ,   of  Samarra ,   eene  Rad  aan 

den  iiger,  ten  noorden  van  Bagdad.  De  twaalfde  Imam  heet  mohammed.  Al- 

len ,   van  hossein  den  derden  Imam  af  tot  den  laatftcn ,   volgen  van  vader  op 

zoon.  Mohammed,  de  laatfte  Imam,  werd  door  de  toenmalige  khalifen  zo be* 

iaagd,  dat  hij  zig  fchier  nooit  in  het  openbaar  durfde  laten  zien.  Men  weet 

on  der  tusfehen ,   dat  hij  zig  den  meesten  tijd  zijns  lévens  in  een’  diepen  kelder  te 

Samarra  onthouden  heeft,  en  aldaar  toont  men  ook  zijne  begraafplaats.  Maar 

ds. 
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de  Schiiten  geloven,  dat  god  hem  lévend  van  de  aarde  heeft  doen  verdwijnen, 

en  dat  hij  kort  voor  het  einde  der  waereld  onder  den  naam  möchdi  zal  weerko- 

men ,   en  alle  menfchen  tot  de  fekte  Schia  bekéren.  De  moske  bij  Kufa ,   welke 

men  Sahheb  Saman  en  Mochdi  noemt  ,   en  waarvan  blad.  251  gefproken  is,  ia 

waarfchijnlijk  ter  eere  van  dezen  Imam  gebouwd. 

De  graven  des  iften.  gden.  jden.  sften.  en  9!,en.  Imams  worden  door  de 

Schiiten  het  meest  bezogt,  wijl  dezelven  hun  het  naaste  bij  liggen.  Zommigen 

gaan  ook  te  bédevaart  naar  Samarra.  Doch  niemand  kan  zig  met  regt  den  titel 

Hadsch  aanmatigen ,   dan  alleen  de  geen ,   die  bij  de  kaba  te  Mekka  geweesc  is. 

De  graven  der  Schuchde  of  vrienden  van  mohammed  ,   die ,   naar  het  gevoelen 

der  Schiiten,  als  martelaars  geftorven  zijn,  worden  alleen  bij  gelégenheid  bezogt. 

Daarenboven  vind  men,  zowel  bij  de  Sunnitenalsbij  de  Schiiten ,   maar  zelden  een 

dorp,  dat  niet  eene  begraafplaats  van  een’  der  voorgegéven  heiligen  kan  aanto- 
nen. Doch  deze  laatftcn  worden  van  de  buitenlandfche  Mohatnmedaanen  weinig 

meer  geagt,  behalven,  dat  zij  in  het  voorbij  reizen  zomtijds  een  klein  gebed 

doen ,   zonder  dat  zij  zig  ook  eens  om  den  naam  des  heiligs  bekommeren. 

De  Sunniten  in  het  algemeen  zijn  zeer  flipt  in  het  doen  van  hun  gebed  op 

den  gezetten  tijd  van  den  dag:  namelijk  het  middaggebed  tusfchen  12  en  om- 

trent 3   uuren  des  namiddags ,   het  naroiddaggebed  tusfchen  3   uitren  en  zonne- 

ondergang  e.  z.  v.  Als  zij  den  bepaalden  tijd  laten  voorbijgaan ,   geloven  zij 

niet,  dat  god  daarin  genoegen  neemt ,   als  iemand  zijn  gebed  nog  nadoen  wil. 

Zommigen  der  Schiiten  (misfehien  Jafarianen),  met  welken  ik  in  Perfië  reisde, 

maakten  het  zig  gemaklijker;  want  zij  baden  des  avonds  voor  den  geheelen  dag. 

Deze  lieden  baden  ook  bijwijlen  niet  met  de  aandagt  der  Sunniten.  Ik  heb  dik- 

wijls gezien ,   dat  een  van  hun  te  midden  van  zijn  gebed  ophield ,   om  te  horen , 

Wat  er  verhaald  werd ,   en  dat  hij  zelf  méde  fprak.  Zij  wasfehen  zig  egter  ook 

voor  dat  zij  hun  gebed  doen,  en  fpreiden  een  tapijt,  of,  bij  gebrek  van  het- 

zelve ,   hun  bovenkleed  uit ,   op  dat  zij  door  zig  gedurig  ter  aarde  te  werpen 

niet  vuil  zouden  worden.  En  op  dat  hun  gebed  des  te  kragtiger  zij,  leggen  zij 

eenen  koek  van  de  gewaande  heilige  aarde ,   op  welke  hossein  gedood  werd ,   op  de 

Plaats,  die  zij  in  het  nédervatlen  met  het  voorhoofd  raken;  want  dan,  ménen 

zij ,   word  het  gebed  eveneens  aangezien ,   als  of  zij  het  bij  het  graf  van  dezen 

bunnen  grooten  Imam  gedaan  hadden.  Na  het  gewoon  gebed  halen  zij  eenen 

K   k   2   rozen- 
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rozenkrans  te  voorfchijn ,   die  van  dezelfde  aarde  gemaakt  is ,   en  herhalen  daar- 

na zékere  woorden  zo  dikwijls  ,   tot  dat  zij  geheel  geëindigd  hebben  met  bidden1. 

Ten  laatftcn  kammen  zij  ook  den  baard. 

De  gemelde  aarden  koeken  en  rozenkranzen ,   die  door  het  gedurig  gebruik 

ras  verfiéten  zijn,  en  daarom  verbaasd  fterk  gezogt  worden  ,   worden  gemaakt  in 

eene  fabriek  te  Mefched  Hos  Jein ,   die  zédert  veelejaaren  aan  eene  familie  behoort, 

welke  zig  tot  het  geflagt  der  Seiids  of  nakomelingen  van  mohammed  rékent 

en  tot  de  fekte  Schiet  behoort.  Zij  moet  egter  voor  deze  vrijheid  jaarlijks  eene 

aanzienlijke  fchatting  aan  den  Pafcha  te  Bagdad  betalen.  De  heiligdommen  wor- 

den in  een  klein  gebouw  bij  de  moske  des  Imans  verkogt.  Ik  liet  door  mij- 

nen mulla  eenigen  daarvan  kopen,  en  heb  van  de  koeken,  die  hij  mij  van  ver- 

fchillende  gedaante  en  grootte  bragt,  een  paar  kleine  bij  D.  en  E   op  plaat  XLIL 

getékend,  waaruit  men  ziet,  dat  zij  aartig  gefnéden  vormen  daartoe  hebben; 

Ik  kogt  hier  ook  eene  rol  papier  van  6   voet  3   duim  breed ,   met  afbeeldingen 

van  de  kaba ,   van  het  graf  van  mohammed  ,   van  de  graven  der  voornaamfte- 

Imams,  en  van  de  merkwaardigile  zaaken,  die  eenen  bedevaarder  bij  denzelven 

getoond  worden;  alles  zeer  liegt  getékend  en  met  koleuren  afgezet,  waarbij 

men  geen  goud  en  zilver  gelpaard  heeft»  Het  dier  d   borak  ,   op  hetwelk 

mohammed  de  reis  naar  den  hémel  deed,  een  kameel,  dat  het  kostbaar  kleed 

draagt,  welk  jaarlijks  van  Kahira  naar  Mekka  gezonden  word,  een  leeuw,  waar 

door  ALi  verbeeld  word,  het  vermaard  bonte  paerd  van  ali,  (JTe>  du  ld  ul  ge- 

noemd ,   zijn  getrouwe  Haaf  ghanbar,  zijn  berugt  zwaerd  ̂ U*)! ji  dulfakdr, 

en  het  profeetisch  zégel,  welk  men  zegt,  dat  mohammed  op  zijnen  rug  had, 

dit  alles  is  op  het  papier  afgebeeld.  Mijne  lezers  zouden  het  mij  weinig  dank 

wéten ,   indien  ik  de  ganfche  tekening  in  het  koper  wilde  laten  brengen ;   doch , 

wijl  in  de  Arabifche  gefchiednis  dikwijls  van  het  zwaerd  dulfakar  gefpr  ken 

word ,   heb  ik  hetzelve  bij  F   afgebeeld.  Het  is  van  een  bijzonder  maakzel ,   eu 

van  eene  ongemcene  grootte.  Maar  zulk  een  ongemeen  beroemd  en  flerk  many 

als  ali  was ,   moest  ook  een  bijzonder  zwaerd  van  eene  buitengémeene  grootte 

hebben,  De  afbeelding  daar  van  op  de  gemelde  plaat  is,  in  évenrédigheid  met 

de  andere  figuuren ,   omtrent  6£  voet  lang.  De  Europeërs  zullen  deszelfs  af- 

beelding zonderling  vinden.  Doch,  wanneer  men  vooronderftelt,  dat  men  de- 

zm  au  misleiden  een  tweefnijdead  zwaerd  toeeigent,  en  men  weet,  dat  de  hé- 

den»- 

/ ) 
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dendaaglche  Moharrnnedaanen  alleen  den  fabel  kennen ,   kan  men  het  de  Ooster- 

fche  ichiJders  zo  kwalijk  niet  némen,  dat  zij  den  dufdkar  als  eene  dubbele  fa- 

helkling  afbeelden.  Maken  niet  de  Europefche  fchilders  dikwijls  éven  zulke 

zonderlinge  afbeeldingen  van  oosterfche  zaaken ,   die  zij  zelven  niet  gezien 
hebben  ? 

Op  dezelfde  plaat  bij  G   ziet  men  ook  een  afdrukzel  van  het  profeetisch  zé- 

gel ,   waarméde  mohammed  ,   gelijk  men  wil ,   als  gebrandmerkt  is  geweest. 

Hier  is  het  vol  met  Arabisch  fchrift;  doch  een  geestlijke  der  Sunniten  heeft  mij 

willen  verzékeren,  dat  de  geleerden  het  over  de  eigenlijke  gedaante  van  dit 

zégel  in  het  geheel,  nog  niet  eens  zijn-  Hij  beweerde  te  wéten,  dat  Moham- 

med twee  kleine  oogen  daar  in  gehad  had ,   waarméde  hij  door  zijne  kléderen  al- 

les kon  zien ,   wat  agter  hem  gebeurde.  Het  dier  el  barak  is  op  het  gemelde  pa- 

pier als  een  gezadeld  paerd  afgebeeld ,   dat  een  vrouwchoofd  met  lange  hairen  , 

twee  kleine  vleugels,  en  een’  breeden  overeindilaanden  ftaert  heeft. 

De  fektc  Schia ,   welke  reeds  over  de  200  jaaren  in  Perfië  de  heerlchcnde  ïs  ge- 

weest ,   en  zig  ook  over  de  grenzen  van  dit  rijk  uitgebreid  heeft ,   was  voor  eeni- 

ge  jaaren  in  groot  gevaar  van  te  eenemaale  uitgeroeid  te  worden.  Hij,  die  dit 

groot  werk  meende  uittevoeren,  was  nadir  schah.  Misfchien  was  het  uit 

trotsheid,  dat  hij  zig  den  naam  wilde  maken,  cene  nieuwe  fekte  geldige  te  heb- 

ben; misfchien  voorzag  hij,  dat  zijne  nakomelingen  hem  in  dapperheid  niet 

zouden  évenaren ,   en  dagt  derhalven ,   dat  de  nieuwe  fekte  zijn  geüagt  op  den 

troon  zou  handhaven.  Schach  ismael  was  dit  eertijds  gelukt.  Maar  nadir 

was  in  den  koran  en  in  de  verfcheiden  verklaringen  van  denzelven  te  weinig  er- 

varen. Schoon  hij  wonderen  van  dapperheid  en  bedrévenheid  in  waereldlche 

zaaken  heeft  laten  blijken,  en  niet  alleen  gansch  Perfië,  maar  ook  Indië  vero- 

verd heeft,  ontbraken  hem  nogthans  de  voornaamfte  hoedanigheden  eens  frig- 

ters  van  eene  nieuwe  fekte ,   en  hij  heeft  daarom  door  zijne  nieuwigheden  on- 

eindig meer  fchade  dan  voordeel  veroorzaakt.  Doch  ,   voor  dat  ik  van  deze 

onderneming  des  Perfifchen  heids  verder  fpreek ,   zal  het  nodig  zijn  mijne  lezers 

zijne  afkomst  en  zijn  perfoon  wat  van  nader  bij  te  léren  kennen. 

Het  geflagt  van  nadir  heet  KirUu ,   en  was  een  Ham  der  Affcharen ,   van 

een  Turkomansch  geflagt,  dat  eertijds  in  Turkeftan  gewoond,  doch  zig,  éven 

als  veele  andere  Kurdifche  en  Arabifche  Rammen ,   zig  in  Perfië  neergezet  had. 

Kk  2   Hij 
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Hij  was  dus  een  Turkotnansch  edelman,  in  Perftë  geboren ,   en  geen  Hollander, 

gelijk  men  in  Europa  verfpreid  heeft  (*) ,   en  ten  aanzien  zijner  geboorte  kan  hij 

eenigzins  met  eenen  kleinen  Arabifchen  fchech  vergeleken  worden ,   wiens  ge- 

Hagt  zig  onder  de  befcherming  van  eenen  grooten  Ram  begeven  heeft  (**). 
Maar  hij  wist  zig  van  de  onlusten,  welken  te  dien  tijde  in  Perfië  de  overhand 

hadden ,   tot  zijn  voordeel  te  bedienen.  Het  gapfche  rijk  bijna  was  tégen  den 

Schah  oproerig  geworden ,   en  inzonderheid  hadden  zig  in  de  afgelegen  provin- 

cie Khorasfcin  veele  heeren  tégen  hem  opgeworpen.  Hier  zogt  nadir  ook  met 

hulp  van  eenige  lieden  befchermheer  van  eenige  weinige  dorpen  te  worden  ; 

naar  mate  hij  meer  geld  verkreeg  door  fchattingen  en  plonderingen,  wierf  hij 

meer  volk  aan ,   en  verdreef  andere  gelukzoekers ,   die  zig ,   éven  als  hij ,   tot 

befchermers  van  dorpen  opgeworpen  hadden:  als  hij  eenen  nabuur  had,  mag- 

tiger  dan  hij  zelf,  zogt  hij  deszelfs  vriendfehap,  onder  belofte  van  hem  tégen 

eenen  anderen ,   die  nog  magtiger  was,  bijteftaan.  Maar  als  deze  dan  verflagen 

was,  wist  hij  zijnen  bondgenoot  door  list  of  geweld  ook  uit  den  weg  te  laten 

ruimen  ,   en  het  grootfte  gedeelte  van  zijn  volk ,   dat  flegts  eenen  aanvocrer 

zogt,  die  hun  de  meeste  gelegenheid  tot  plonderen  kon  géven,  aan  zig  te  trek- 

ken. Door  dergelijke  middelen,  als  méde  door  zijne  dapperheid  en  door  zijn 

verftand ,   werd  hij  allengs  het  hoofd  van  eenige  duizend  man ,   en  heer  van  een 

aanzienlijk  gebied  met  eenige  kleine  kasteden.  Doch  hier  in  heeft  hij  voor  en  na 

veelen  zijns  gelijken  gehad.  In  de  binnenlandfche  onlusten  in  Perfië  hebben  vee- 

le dergelijke  ftoutmoedige  lieden  zig  van  niets  tot  onafhanglijke  heeren  van  aan- 

zienlijke gewesten  gemaakt.  Kherim  khan  zelfs,  de  tégenwoordige  regent  van 
het  grootfte  gedeelte  des  Perfifchen  rijks ,   is  van  geenaanzienlijker  afkomst  dan  na- 

dir was,  maar  een  Kurd  van  een  klein  geflagt  Sand,  dat  onder  tenten  omzworf, 

en  voornaamlijk  van  de  fchaapenfokkerij  zijn  beflaan  had.  Nadir  lei  eigen- 

lijk eerst  den  grond  tot  zijne  volgende  grootheid,  door  dat  hij  zig  te regten  tijde 

bij  téhmas  Schah  wist  noodzaaklijk  te  maken  ,   wien  deels  dedghwanen,  deels 

andere  weêrfpanlingen ,   waar  onder  nadir  zelf  behoorde ,   fchier  alle  de  provinciën 

afge- 

(*)  Hiftoire  de  Thamas  Kult  Kan ,   Sophi  de  Petje. 

(**)  Befchrij ving  van  Arabië,  bladz.  359. 



ONDER  de  REGERING  van  NADIR  SCHAB. 

263 

afgenomen  hadden.  Hij  bood  den  koning  zijn  veroverd  gebied  en  zijnen  dienst 

tégen  eenen  magtigercn  weêrfpanling  aan ,   die  hem  zelven  veel  te  doen  gemaakt 

had,  en  kreeg  ligt  vergifnis,  doordien  hij  een  klein  léger  médebragt. 

TitHMAS  Schah  was  een  te  zwak  heer,  dan  dat  hij  flegts  de  weinige  benden, 

Welken  de  weêrfpanlingen  hem  nog  overgelaten  hadden,  zelf  zoude  hebben  kun- 

nen aanvoeren.  Hij  moest  zig  ganschlijk  op  zijnen  veldheer  verlaten  ,   en  die, 

welken  hij  thans  had,  was  wel  een  braaf  man,  maar  hij  was  zulk  een  goed  krijgs- 

man  en  zo  listig  niet ,   of,  indien  men  het  met  een’  anderen  naam  wil  noemen, 
hij  was  zo  fchrander  niet ,   hij  kende  de  menfchen  niet  zo  wél  als  jstadir.  De« 

ze  zou  zig  tégen  het  klein  léger  van  den  Schah  wel  hebben  kunnen  verzetten , 
en,  misfcbien,  hetzelve  ook  terugflaan;  doch  hij  gaf  zijne  veroverde  kafteelen 

hunnen  regtmatigen  hecre  vrijwillig  over,  en  begeerde  van  zijnen  koning  niets 
anders,  dan  alleen  de  eer,  om  hem  met  zijne  benden,  onder  het  bevel  van  den 

opperveldheer,  te  kunnen  behulpzaam  zijn,  om  de  oproerlingen  te  verdrijven.. 

In  het  eerst  was  hij  aan  de  bevélen  van  den  generaal  volkomen  gehoorzaam. 

Zijn  nabuur  en  vijand ,   tégen  wien  hij  alleen  niet  beftand  zou  geweest  zijn 

werd  nu  ras  verflagen.  De  Perzen  beminden  hunnen  koning;  zij  hadden  hem 

alleenlijk  verlaten ,   om  dat  hij  zelf  niet  in  flaat  was  om  een  léger  aantevoeren , 

en  niet  eens  bekwaame  krijgsbevelhebbers  in  zijnen  dienst  had,  die  hen  tégen  de 

oproerlingen  kenden  bcfchermen.  Nadirs  dapperheid  was  m   Khorasfan  bekend. 

Het  léger  des  konings  werd  dagelijks  flerker ,   en  het  ganfche  gewestwerdin kor- 

ten tijd  onderworpen.  Maar  hier  méde  was  de  jonge  held  niet  tevreden.  Naar 

mate  dat  hij  de  weêrfpanlingen  allengs  tot  gehoorzaamheid  bragt  of  ganschlijk 

verdreef,  kreeg  hij  ook  meer  ingang  bij  den  Schah,  en  nu  bewerkte  hij  bij  de- 

zen zwakken  heer,  dat  hij  zijnen  ouden  en  getrouwen  veldheer  het  lévon  liet 

henémen,  waarop  nadir  bevelhebber  over  de  ganfche  krijgsmagt  van  zijnen 

Vorst  werd.  Van  den  vorigen  generaal  werden  allerlei  berigten  en  brieven  uit- 

geftrooid,  waarmede  men  wikte  bewijzen,  dat  hij  een  verrader  was  geweest.. 

Daartégen  werd  nadir,  die  zig  uit  eigen  bevvéging  onderworpen  had,  ja  het 

inzien  wilde  hebben ,   als  of  hij  van  het  begin  af  niets  voor  zigzelven  gezogt , 

en  die  zijnen  vorst  nu  weer  in  het  bezit  van  Khorasfan  gefteld  had,  als  een  ge- 

trouw dienaar  aangezien.  De  toeloop  tot  het  léger  van  den  wettigen  koning, 

"at:  nu  door  een’  dapper'  en  waakzaam’  veldheer  aangevoerd  werd ,   was  onge- meen; 

i 
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meen  fterk;  en  eerlang  werd  ook  de  eene  provincie  na  de  andere  weêr  tot  ge- 

hoorzaamheid gebragt.  Doch  eindelijk  begon  nadir  te  vrezen,  dat  misfchien 

een  ander  zig  in  de  gunst  van  den  vorst  zou  dringen  ,   en  hem  op  dezelfde  wijze 

van  kant  zou  laten  maken  ,   als  hij  omtrent  zijnen  voorganger  gedaan  had. 

Om  dit  te  beletten,  bragt  hij  het  daarheen,  dat  zijn  koning  bij  de  voorn aamfte 

rijksgrooten  befpotlijk  gemaakt ,   daarop  in  eene  groote  vergadering  plegtigli  k   af- 

gezet,  een  prins,  die  nog  een  kind,  en  eene  zwakke  gezondheid  had,  dls
Schuh 

verkozen,  en  hij  zelf  als  rijksbeftierder  benoemd  werd.  Na  den  dood  van  na- 

dir Schah  bedienden  de  weerfpanlingen  zig  van  eene  dergelijke  ftaatkunde.  Vee- 

len  zogten  een’  affiammeling  van  het  koninglijk  geflagt  te  bekomen ,   (namelijk 

van  eene  prinfes,  want  de  prinfen  van  den  bloede  waren  allen  omgebragt ,   gelijk 

men  weet)  onder  voorgeven ,   dat  zij  dien  op  den  troon  wilden  plaatzen :   en 

dezen  hadden  gemeenlijk  een’  veel  grooter  toeloop  dan  andere  rebellen ,   die  er 

geen  geheim  van  maakten ,   dat  zij  zelven  wilden  regéren.  Door  deze  kunst- 

greep heeft  KHERiM  ICHAN  insgelijks  zijn  geluk  gemaakt.  Hij  kreeg  eenen  jon- 

geling met  naame  ismael  in  zijn  geweld ,   wiens  vader  seiid  mustafa  geheten 

had ,   en  wiens  moeder  eene  dogter  van  den  Schah  hossein  was.  D
ezen  noem- 

de hij  isMAëL  Schah  ,   bewees  hem  in  het  veld  koninglijke  eer,  en  verze
kerde, 

dat  hij  de  regering  niet  voor  zigzclven,  maar  voor  dezen  affiammeling  
van  het 

oud  koninglijk  huis  zogt.  Maar  nu,  daar  hij  voor  geen  groote  rebellen  meer 

te  vrezen  heeft ,   laat  hij  zijnen  ismaöl  Schah ,   wiens  wekil ,   of  ftédehoudcr ,   hij 

zig  noemt,  in  een  kasteel  alle  koninglijke  eere  bewijzen,  en  regeert  voor  het 

overige  zelf  onbepaald  (*). 
Nadir  regeerde  als  rijksbeftierder  tot  op  den  dood  van  den  jongen  koning, 

en  tot  dat  hij  de  beroemde  vergadering  der  Perzen  in  de  vlakte  Mogdn  deed  beleg- 

gen. Hier  telde  bij  all*  de  dienften  op,  die  hij  aan  het  rijk  bewézen  had,  en 

liet  het  aan  de  grooten  des  rijks  over ,   of  zij  nu  trhmas  Schah ,   die  nog  in  het 

léven  was,  terugroepen,  of  eenen  nieuwen  koning  wilden  verkiezen.  Maar 

hij 

(*)  In  een  bijvoegzel  tot  de  Hoogduitfebe  vertaling  der  gefchieJnis  van  hadir  Schah,  door 

mohammkd  MAHADI  khan  ,   heb  ik  omflandige  berigten  van  kherim  kkan  en  andere  rebellen  ge- 

géven,  die  na  den  dood  van  wadik  Schah  in  Perfië  beroemd  zijn  geworden. 
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hij  had  een  léger  van  100  duizend  man  bij  zig,  die  allen  op  zijne  hand  waren, 

wijl  zij  onder  zijne  aanvoering  fchier  altoos  gezegepraald ,   en  goeden  buit  ge- 

maakt hadden.  Als  nu  een  zijner  aanhangers ,   een  aanzienlijk  en  wélfprékend 

man,  zijne  gedagten  te  kennen  gaf,  dat  niemand  verdiende  dit  rijk  te  regéren, 

dan  de  veldheer,  die  het  den  vijand  weer  ontrukt  had,  werd  deze  voorflag 

door  het  léger  onderfteund,  en  niemand  der  grooten,  die  wel  verder  zagen , 

onderftond  zig ,   iet  daartégen  intebrengen.  Nadir  fcheen  geheel  onverschillig 

te  zijn ,   of  hij ,   of  een  ander,  als  Schalt  zou  benoemd  worden ;   zelfs  liet  hij  het 

den  Perzen  over  om  deze  gewigtige  zaak  nader  te  overwegen ,   en  dien  tot  ko- 

ning  te  kiezen,  dien  zij  voorliet  rijk  het  nuttigst  oordeelden.  Hij  deed  tévens 

de  verzékering,  dat  hij  voor  het  tégenwoordige ,   na  dat  hij  het  geluk  gehad  had , 

de  algemeene  rust  in  Perfië  te  herftellen ,   niets  meer  wenschte ,   dan  de  overige 

dagen  zijns  lévens  in  een  gebied  der  provincie  Khorasfên,  welke  hij  voor  zig  wil- 

de behouden ,   in  rust  te  kunnen  doorbrengen. 

Het  grootftc  gedeelte  van  het  geen  de  naburige  mogendheden  en  de  weêr- 

fpanlingen  van  het  rijk  afgefchcurd  hadden ,   had  nadir  weer  met  hetzelve  ver- 

enigd, en  dus  het  land  grooten  dienst  gedaan.  Indien  men  hem  op  den  troon 

zette ,   kon  men  verwagten ,   dat  Perfië  in  zijne  grootheid  gehandhaafd  zou  wor- 

den; indien  menden  wettigen  Schah  terug  wilde  roepen,  of  eenen  der  khans, 

die  onder  nadir  dienden,  verkiezen,  had  mentevrézen,  dat  het  léger  daar- 

mede niet  te  vréden  zijn,  maar  zig  aanftonds  verflrooijen  zou;  ja  dat  de  ver- 

fcheiden  groote  bevelhebbers,  die,  naar  de  Oosterfche  wijze ,   over  hunne  eigen 

ftammen  en  aangeworven  troepen  bevélen ,   de  provinciën  weer  onder  zig  zou- 

den verdelen.  De  Perzen  waren  dus  genoodzakt,  nadir  op  den  troon  te  plaat- 

zen :   en ,   wijl  hij  omtrent  de  verkiezing  geheel  onverfchillig  fcheen  te  wezen , 

hoopte  men,  dat  hij  den  oorlog  eerlang  zou  moede  zijn,  en ,   als  Schah ,   niet  alleen 

om  ziiner  onderdaanen  ,   maar  ook  om  zig  zelven  wille  den  vréde  zou  zoeken. 

Ondertusfchen  werd  het  ganfche  léger  en  de  overige  vergadering  gedurende  ver- 

sheiden dagen  ,   dat  hij  hen  in  de  onzekerheid  liet,  of  hij  de  regering  wilde  aam 

vaarden ,   of  niet ,   treflijk  onthaald. 

Niet  alleen  behoorde  nadir,  maar  ook  een  groot  gedeelte  van  het  léger,  tot 

‘S  lekte  Sunni ;   voor  het  overige  bevonden  zig  inliet  léger  veele  Agh  wanen, 

Eurdcn  en  Arabcrs ,   die  allen  in  de  fekte  Sunni  waren  opgevoed.  Men  meent  ook 

II.  DEEL.  LI  ,   Op- 
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opgemerkt  te  hebben,  dat  de  veldheer  deze  vreemdlingen  veelmeer  beminde, 

dan  de  inlanders,  welken  Schiiten  waren.  Het  had  derhalven  grootlijks  zijne 

bedenking,  eencn  koning  te  verkiezen,  die  van  eene  vreemde  lekte  was ,   en 

zo  veelen  van  zijne  geloofsgenooten  in  het  léger  had,  die  allen  door  hunne  eigen 

opperhoofden  aangevoerd  werden.  Maar  men  had  juist  niet  kunnen  merken , 

dat  al!’  deze  lieden  zig  veel  aan  den  godsdienst  lieten  gelégen  zijn :   en  indien  na- 

dir hun  meer  genégen  was,  geloofde  men,  dat  zulks  was,  om  dat  zij  groot- 
llendeels  van  der  jeugd  af  gewend  waren  om  onder  tenten  te  léven,  en  in  het 

algemeen  oorlogsgezinder,  en  dienvolgens  bétere  krijgslieden  waren  dan  de  Per- 

zen ,   die  liever  den  akkerbouw  en  handwerken  in  rust  oefenen ,   en  zig  aan  de 

pragt  overgéven  willen.  Nadir  zelf  had  zig  tot  dus  verre  met  den  godsdienst 

niet  verder  bemoeid,  dan  dat  hij  gezogt  had  den  haat  om  den  godsdienst  uit  zijn 

léger  te  verbannen  ,   en  eensgezindheid  onder  zijne  benden  te  onderhouden. 

Men  hoopte,  dat  hij  als  Schok  éven  zo  verdraagzaam  zou  zijn,  als  hij  het  als 

veldheer  geweest  was.  Maar  hierin  vergisten  de  Perzen  zig  zeer.  Na  dat  hij 

hen  eenige  dagen  had  laten  wagten,  zonder  hun  zijn  beiluit  bekend  te  maken, 

of  hij  den  last  der  regering  op  zig  wilde  némen  of  niet;  of  veeleer,  nadat  hij 

merkte,  dat  zij  geen  anderen  konden  verkiezen  dan  hem,  vergaderde  hij  de  groo- 

ten  des  rijks,  cn  Helde  hun  de  kwaade  gevolgen  voor,  die  te  allen  tijden  door 

verdeeldheden  in  den  godsdienst  ontflaan  zijn.  Hij  bragt  hun  de  bloedige  oorlo- 

gen te  binnen,  die  uit  dien  hoofde  tusfehen  de  Turken  en  Perzen  gevoerd  zijn; 
insgelijks  herinnerde  hij  hun,  dat  veele  braave  Turkmannen ,   Kurden  en  Ara- 

bers  in  Perfië  woonden,  die  voor  het  grootfte  gedeelte  Sunniten  waren;  ja  dat 

het  léger,  waarmede  hij  het  groot  getal  oproerigen  weer  tot  gehoorzaamheid  ge- 

bragt  had,  ten  deele  uit  Sunniten  beftond.  Het  zou  onrédelijk  wézen,  dat  deze 

redders  van  het  koningrijk  van  Perfië  als  ketters  veragt  werden  (*) ,   en  gedurig 

zouden  moeten  horen,  dat  de  Schiiten  de  drie  eerRe  khalifen,  abu  bekr,  omar 

en  othman  vervloekten.  De  Sunniten,  zeide  hij,  bidden  dezelven  wel  niet '   aan. 

(*)  Even  dus  meenden  de  jefuiten,  kon  de  koning  van  Habbesch,  met  all’  zijne  onderdaanen 

wel  voor  altoos  Roomschkatbolijk  worden ,   wij!  de  Portugeefen  hem  eens  tégen  zijne  Moham* 

medaanfebe  nabimren  bijgedaan  hadden.  Vvyage  d'dby.  jink  du.  R.  P.  gerame  Loia,  $arlt  Gratd> 
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aan,  doch  zij  vereren  hunne  gedagtenis,  wijl  zij  mohammeds  vrienden  geweest 

gijn,  en  het  de  wil  van  god  geweest  is,  hen  door  de  toenmalige  Mohammedaa- 

nen ,   die  noch  Sunniten,  noch  Schiiten  kenden ,   tot  khalifen  te  laten  benoemen. 

In  het  algemeen  kunnen  zij  thans,  duizend  jaaren  na  hunnen  dood,  niemand 

eenig  nadeel  doen ;   ali  ,   die  de  vierde  khalif  geweest  is ,   kan  niet  meer  de  eer- 

fte,  tweede  of  derde  worden,  en  het  is  derhalven  bijgeloof  en  dwaasheid,  dat 

de  Schiiten  de  eerfte  voorgangers  der  gelovigen  en  vrienden  van  onzen  gemee- 

nen  profeet  willen  vervloeken.  Indien  gij  u   met  de  Sunniten  verenigt,  voer 

hij  voord,  word  daardoor  niet  alleen  veel  bloedvergieten  voorgekomen ,   maar 

gij  doet  ook  den  wil  van  god  ,   die  de  Mohammedaanen ,   welken  allen  aan  ééneii 

god  en  éénen  profeet  geloven ,   bevolen  heeft ,   dat  zij  zig  onderling  als  broeders 

zullen  beminnen.  De  I   urken  hebben  de  leer  van  abu  hanifa  ,   de  Egiptenaars 

de  leer  van  schafei,  de  Afrikaanen  de  leer  van  malek,  en  anderen  hebben  de 

leer  van  ha  nis  al  omhelsd;  doch  allen  zijn  Sunniten,  en  merken  elkander  als 

waare  gelovigen  en  als  broeders  aan.  De  fekte  der  Schiiten,  zeide  hij,  is 

nieuw,  zij  heeft  zig  van  de  «Srinniten  afgefchcurd,  en  daar  door  veel e   onheilen 

aangeregt.  Indien  gij  waare  Mohammedaanen  zijt,  moet  gij  zoeken  eendragt 

en  eensgezindheid  onder  de  aanhangers  der  leere  van  mohammed  weer  te  her- 

hellen.  Ondertusfchen  is  het  niet  nodig,  dat  gij  u   aan  eene  van  de  vier  fekcen 

der  Sunniten  houd.  Gij  eert  dsjafar  essa  dik  als  eenen  uwer  grootfte  Imams , 

en  gij  hebt  tégen  zijne  verklaring  van  den  koran  niets ,   fchoon  zij  ouder  is  dan 

de  fekte  Schia.  Houd  u   alleenlijk  daaraan,  en  noemt  u,  metdennaam  Dsjafaria- 

nen,  de  vijfde  fekte  der  Sunniten.  Zo  gij  dit  niet  wilt  doen ,   maar  Schiiten  wilt 

blijven  en  voord  varen  andere  Mohammedaanen  te  haten,  begeer  ik  niet  over 

Perfië  te  heerfchen.  Nadat  nadir  dezen  voorflag  wégens  dc  verandering  van 

den  godsdienst  gedaan  had,  verliet  hij  de  vergadering,  om  haar  nog  verder 

tijd  te  géven  om  zig  te  beraden,  of  zij  hem  of  oenen  anderen  op  den  troon 

w-lde  verheffen.  Midlerwijl  ftend  het  ganfche  léger  van  ioo  duizend  man  on- 

der  de  wapens. 

Daar  ontbraken  geen  wélfprékende  mannen ,   die  niet  alleen  des  veldhcers 

dapperheid  en  dc  groote  diensten  ,   die  hij  aan  het  rijk  bewézen  had,  maar  ook 

z*jnen  ijver  in  den  godsdienst  verhieven.  Zijne  wijze  van  denken  omtrent  an- 

dere geloofsgenoten  vond  men  billijk  ,   en  zijn  ganfeh  gedrag  zo  onbaatzugtig 
L 1   2   dat 
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dat  men  oordeelde»  zulk  eenen  dapperen  en  braaven  heer,  dien  het  welzijn  der 

menfchen  zo  ter  harte  ging,  alles  te  moeten  inwilligen,  wat  hij  begeerde.  On- 

dertusfchen  fielden  zij ,   die  verder  zagen,  en  nadirs  hart  béter  kenden ,   voor, 

dat  men  toch  met  eene  zaak  van  zo  veel  gewigt ,   als  de  verandering  van  den 

godsdienst  des  lands  is,  niet  al  te  haastig  mogt  zijn,  maar  dat  men  eerst  het  ge- 

voelen van  den  f   check  el  islam  (mufti)  dienaangaande  moest  horen.  Deze  ver- 

hief de  diensten  des  veldheers  aan  het  rijk  bewezen,  enzeideook,  dat  niemand 

béter  in  Raat  was,  om  de  algemeenc  rust  te  behouden  dan  nadir,  dieall’de 

gewesten  weer  met  elkander  verenigd  had.  Maar  aangaande  de  godsdienst  veran- 

dering verzogt  hij,  dat  de  nieuwe  fchah  daarméde  toch  geen  begin  zou  maken, 

maar  dat  hij  deze  gewigtige  zaak  ter  verdere  overweging  aan  de  geestlijken  wil- 

de overlaten.  Aanftonds  verhief  zig  een  gefchreeuw  over  de  Routheid  en  het 

eigenbelang  der  geestlijken ,   die  om  hun  eigen  voordeel  den  eenen  mohamme- 

daan tégen  den  anderen  oprokkenden ,   die  altoos  oorzaak  van  de  vervolgingen 

geweest  waren ,   e.  z.  v. ;   en  de  oude  grijsaart  werd  van  de  geenen,  die  éven  te 

voren  zo  menschlievend  van  vreemde  geloofsbelijders  gefproken  hadden,  in 

Rukken  gehouwen.  Niemand  had  nu  iets  meer  tégen  de  verandering  van  den 

godsdienst  intebrengen ,   en  nadir  werd  voor  fchah  verklaard.  Hij  liet  aan- 

Ronds  eene  acte  afvaerdigen ,   waarin  gezegd  werd ,   dat  hij ,   op  het  verzoek  en 

de  béde  der  Perzen,  beflotcn  had  de  regéring  te  aanvaarden,  nadat  dezelven 

vrijwillig  verklaard  hadden ,   dat  zij  zig  met  de  Sunniten  wilden  verenigen.  Kort 

daarop  zond  hij  bevel  naar  alle  de  provinciën,  dat  de  inwoners  de  drie  eerfle 

khalifen  niet  langer  vervloeken ,   maar  bij  alle  gelégenheid  met  eerbied  aan  hen 

gedenken ,   en  dat  zij  het  feest  van  hossein  ook  niet  meer  vieren  zouden ;   met 

één  woord ,   dat  zij  niet  langer  Schiiten  zijn ,   maar  onder  den  naam  van  Dsjafa » 

tianen  de  vijfde  fekte  der  Sunniten  uitmaken  zouden. 

Door  dit  bevel  toonde  nadir  sciiaii  aanltondsbij  het  aanvaarden  der  regéring , 

wat  de  Perzen  van  hem  te  wagten  hadden.  Het  ontbrak  aan  geen  geestlijken , 

die  de  gedagten  van  den  nieuwen  regént  omtrent  den  godsdienst  voortreflijk  von- 

den ,   cn  dezen  werden  dan  ook  eerlang'  tot  de  beste  bedieningen  bevorderd.  Men 

fprak  nu  veel  van  de  menschenliefdc,  van  de  verdraagzaamheid  omtrent  vreemde 

geloofsbelijders ,   van  de  affehaffing  van  het  bijgeloof  e.  z,  v.  Men  noemde  de 

Schiiten  domme  huichelaars ,   die  den  koran  niet  wél  verklaarden ,   die  ongerijm- 
,   de 
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de  plegtïgheden  in  agt  namen,  en  geloofden,  dat  zij  zig  door  hun  huilen  en  wé- 

nen over  den  dood  van  hossein  bij  gód  aangenaam  maakten.  Doch  hoe  zeer  de 

Dfjafarianen  zig  bemoeiden ,   om  de  aanhangers  der  oude  fekte  beipotlijk  re  ma- 

ken ,   ging  het  met  de  uitbreiding  hunner  nieuwe  leer  nog  Reeds  zeer  langzaam 

voord;  want  door  de  drukpers  konden  zij  dezelve  niet  bekendmaken,  en  zij 

hadden ,   in  het  algemeen  genomen ,   maar  weinige  bedieningen  aan  dsrzelver  aan- 

hangers te  vergéven,  wijl  de  familie  des  Rigters  eener  moske  gemeenlijk  ook 

zelve  alle  dienaaren  bij  dezelve  benoemt.  Zij  mogten  den  Schüten  zo  dikwijls 

en  bij  herhaling  vóórprediken  als  zij  wilden ,   dat  het  ongerijmd  en  onmenschlijk 

Was ,   op  de  drie  eerRe  khalifen  te  vloeken ,   en  den  dood  van  hossein  nu  nog 

te  bewénen;  zij  hadden  nu  de  eerRen  reeds  zo  vcele  jaaren  gevloekt,  dat  zij  ze 

zo  niet  op  eenmaal  als  braave  lieden  konden  aanmerken:  en  wijl  zij  zo  menig- 

maal in  het  wénen  over  den  dood  van  den  neef  huns  profeets  troost  gevonden 

hadden ,   wilden  zij  zig  van  denzelven  ook  niet  laten  beroven.  Men  floeg  daar- 

tegen het  gedrag  der  Dfjafarianen  gade,  en  bevond  ras,  dat  zij  met  den  gods- 

dienst hun  hart  niet  verbeterd  hadden.  Wanneer  men  de  geestlijken  der  Schif- 

ten befchuldigde,  dat  zij  eerzugtig  waren,  merkte  men  aan ,   dat  de  Dsjafarianen 

insgelijks  op  vette  inkomRen  cn  groot  aanzien  gezet  waren.  
Als  men  de  eerRe 

van  bijgeloof  befchuldigde,  dan  befchuldigde  men  dezen  van  ongeloof,  
wijl 

men  wilde  opgemerkt  hebben,  dat  hunne  geestlijken  alleen  de  moske  bezogten  , 

om  dat  zij  er  voor  betaald  werden ,   en  dat  de  waereldfchen  zig  weinig  aan  den 

godsdienst  lieten  gelegen  zijn ,   doordien  zij  zig  verbeeldden  reeds  verre  gekomen: 

te  zijn ,   nu  zij  niet  meer  bijgelovig  waren.  Wanneer  men  den  Schüten  te  last 

lei,  dat  zij  gezworen  vijanden  van  andere  Mohammedaanen  waren,  berispte 

men  niet  minder  de  Dfjafarianen ,   die  voorgaven  zo  vriendlijk  jegens  vreemde 

Mohammedaanen  te  zijn  ,   en  nu  de  ergfle  vijanden  van  de  aanhangers  der  fekte 

Van  hunne  eigen  voorvaders  waren.  Men  vond  inzonderheid  de  laatRen  in  het 

geheel  niet  overeenkomende  met  hunne  leer.  Men  noemde  nadir  
schah  een’ 

ketter,  een’  ongelovigen,  die  het  geflagt  van  hunnen  wettigen ,   en,  naar  hun, 

gevoele,  waargelovigen  koning  verdrukte,  en  zig  door  list  cn  geweld  
van  den; 

troon  had  meester  gemaakt.  De  onderdaanen  hadden  alleen  gelégenheid  nodig, 

om  oproerig  te  worden.  Nadir  daartégen,  die  zig  aanmerkte  als  een  verlosfe
r 

der  Perzen  van  het  juk  der  inlandfche  dwinglanden,  (onder  dewelken  hij  zig  zei- 

LI  3   ve» 
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ven  niet  rékende)  der  Agh wanen,  Turken  en  Rusfen,  ja  die  zig  het  aanzien 

wilde  géven ,   als  hadde  hij  zig  alleen  op  hunne  béde  laten  overreden  om  de  kroon 

te  aanvaarden,  hield  de  Perzen  voor  ondankbaar.  Hij  ftrafte  de  weêrfpanlin- 

gen ;   en  wijl  des  niettégenftaande  fteeds  nieuwe  oproerlingen  zig  opdéden ,   té- 

gen dewelken  het  geluk  hem  altijd  diende,  werd  hij  allengs  een  zeer  wreed 

dwingeland.  Indien  nadir  schah  geen  verandering  met  den  godsdienst  onder- 

nomen had,  zouden  zijne  onderdaanen  meer  liefde  voor  hem  gehad  hebben  , 

en  waarfchijnlijk  zou  hij  ook  den  Eurkfchen  fultan  hebben  kunnen  afzetten  en 

Kon  Pantin  opel  plondercn,  gelijk  hij  den  mogol  dadelijk  afgezet  en  Dehli  ge- 

plonderd  heeft.  Maar  zo  was  zijn  ganfche  léven  een  gedurige  oorlog.  Hij 

had  niet  alleen  met  buitcnlandfche  vijanden ,   maar  ook  geftadig  met  weêrfpan- 

lingen  te  Pr  ij  den ,   en  eindelijk  werd  hij ,   nadat  hij  het  land ,   fchoon  hij  altoos 

zégenpraalde,  geheel  arm  gemaakt  en  ontvolkt  had  ,   des  nagts  in  zijne  tent  ver- 

moord. 

Eigenlijk  bekommerde  nadir  schaii  zig  waarfchijnlijk  in  het  geheel  niet  om 

den  godsdienst,  maar  hij  volgde  alleenlijk  zijne  voornaamfte  driften,  trotsheid, 

heerschzugt  en  gierigheid.  Men  zegt ,   dat  hij  zelfs  voornémens  geweest  is,  om 

uit  den  Mohammedaanfchen ,   Christlijken  cn  Joodfdben  godsdienst  eenen  alge- 

meenen  godsdienst  te  fméden ;   dat  hij  met  dat  oogmerk  het  nieuwe  testament 

door  eenen  Roomschkatholijken  monnik,  en  de  boeken  van  moses  door  Jooden 

in  het  Perfisch  had  laten  vertalen ,   en  aan  Mohammedaanfche  geleerden  gelast , 

daaruit  en  uit  den  koran  ven  nieuw  wetboek  opteftellen.  Of  dit  gegrond  zij, 

kan  ik  niet  met  zékerheid  zeggen.  Maar  dat  hij  met  veel  ernst  gearbeid  heeft, 
om  de  lekten  der  Sunoiten  en  Schiiten  met  elkander  te  verenigen,  daar  van 
heeft  Mohammed  MAHADi  khan  ons  omftandig  berigt  gegeven.  In  de  vaste 

verbeelding,  dat  de  Sultan  niets  tégen  de  inrigting  der  5de  Sunnitifche  fekte  zou 

hebben,  wijl  dsjafar,  gelijk  abu  hanifa  en  de  overige  regtzinnige  leeraars, 
voor  de  opkomst  der  fekt efehia  geleefd  had,  zond  hij  aanPonds  na  zijne  komst 

tot  den  troon  een’  gezant  naar  Konftantinopel  met  den  volgenden  last  (*). 

1.)  „   Dat, 

(*)  Gefchiednis  van  NABiRSCiuii  door  Mohammed  mahab:  khan,  bl.  237.  der  Hoogd.  vertaling. 
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1. )  j,  Dat,  aangezien  wij  onze  vorige  gevoelens  verworpen,  en  de  leer  der 

,,  Sunniten  aangenomen  hebben ,   als  méde  de  hooge  waardigheid  van  dsjafar 

55  den  waar  en ,   op  wien  de  vréde  des  heeren  ruste !   erkennen,  de  Turkfche 

55  geleerden  en  leeraars  onzen  ovcrgang  bevestigen,  en  ons  als  de  vijfde  febte 

>■>  aanmerken.” 

2. )  „   Dat  men ,   aangezien  in  den  heiligen  tempel  te  Mekke  vier  gebédehui- 

j,  zen  ter  eere  der  vier  fekten  zijn  ('*) ,   nog  een  ter  eere  van  dsjafar  laate 

»   bouwen.” 

3. )  
,,  Dat,  wanneer  alle  jaarcn  een  Emir  Hadsch,  of  geleider  der  béde vaar - 

3,  ders,  uit  Perfië  in  gczelfchap  der  Egiptifche  en  Sirifche  Emirs  tot  verdediging 

3,  der  Perfifche  bedevaarders  
afgezonden  word ,   zig  van  de  zijde  der  Porte  nog 

,3  een  Emir  met  dezen  tot  het  zelfde  oogmerk  verenige  (**).” 

4. )  
„   Dat  alle  gevangenen  uit  de  beide  rijken  in  vrijheid  gefield  zullen  wor- 

3,  den,  en  een  vrije  handel  tusfehen  
de  beide  volken  plaats  zal  hebben.” 

5. )  

„   De  regenten  der  beide  rijken  zullen  van  weerszijden  aan  elkanders  ho- 

3,  ven  gezanten  houden ,   om  de  belangen  waarténemen 
,   en  den  vréde  tusfehen 

3,  hun  te  bevestigen.” 

De  fultan  bewilligde  aanftonds  de  beide  laatfle  Rukken ,   doch  verontfchuldig- 

de  zig ,   dat  hij  den  voorflag  wégens  eene  nieuwe  fekte  niet  kon  aannémen , 

noch  haar  een  gebédehuis  te  Mekka  inwilligen.  Ten  aanzien  der  Perfifche 

bedevaarders  floeg  hij  voor,  dat  dezel ven  hunnen  weg  niet  door  Sirië  zouden 

némen ,   maar  over  Mefched  Ali  regt  door  de  woestijn  naar  Mekka ,   terwijl  on- 

dertusfehen  de  pafcha  te  Bagdad  voor  de  veiligheid  van  den  weg  zorg  dragen, 

dat  is ,   hun  eenen  karwanbafchi  méde  géven  zou.  Ik  herinner  mij  wégens  dit 

Artikel  te  Bagdad  gehoord  te  hebben,  dat  de  Turken  gevreesd  hadden,  dat  na- 

niR  scHAH  zelf  of  een  volgende  Perfifche  beheerfcher  in  den  zin  mogt  krijgen, 

om 

(*)  Befchrijving.  van  Arabis,  bl.  342. 

(**)  Misfchien  ftaat  in  het  Pcrfisch  oor fp ronglijke,  dat ,   wijl  alle  jaaren  Turkfche  geleiders; 

de  bédevaarders  van  Snië  cn  Egipten  geleiden,  ook  een  PerfifcUe  geleider  met  de  Perfifche  be- 
waarders mogte  reizen». 
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otn  eene  bedevaartreis  met  zijn  léger  te  doen ,   en  bij  die  gelegenheid  niet  alleen 

de  Sunnitifche  bedevaarders  te  Mekka ,   maar  ook  de  kaba  en  mohammeds  graf 

te  plonderen ,   en  Sirië  te  veroveren.  Deze  vrees  was  niet  ongegrond.  Er 

werden  wégens  deze  gemelde  artikels  nog  verfcheiden  gezanten  van  Perfië  naar 

Konftantinopel  en  van  hier  naar  Perfië  gezonden.  Nadir  fchreef  zelfs  aan  den 

„   Sultan:  „   Dat  hij  beiloten  had,  in  perfoonmet  vriendlijke  en  broederlijke 

„   genegenheid  naar  Turkije  te  komen ,   wijl  hij  zig  vleide ,   dat  in  een  monde - 

„   ling  gefprek  tusfchen  hem  en  den  fultan  deze  groote  zaak  tot  wederzijds 

„   genoegen  zou  afgedaan  worden”  ;   maar  de  zaak  bleef  Reeds  onafgedaan.  Er 

werd  alleenlijk  een  Turkfche  karwanbafchi  van  Bagdad  regt  door  naar  Mekka  ge- 

zonden ,   en  met  dezen  reisden  de  Perfifche  bedevaarders. 

Toen  de  Turken  de  lekte  der  Dljafarianen,  door  nadir  schah  voorgeflagen , 

in  liet  geheel  niet  voor  waargelovige  Sunniten  wilden  aannémen ,   deed  hij  ein- 

delijk zelf,  in  het  jaar  1743,  eene  bédevaartreis  naar  Mefched  Ali.  Hier  ver- 

gaderde hij  niet  alleen  geleerde  uit  Perfië ,   die  dus  oorfpronglijk  Schiiten  waren , 

maar  ook  uit  Aghwanestan,  Balk  en  Bukareij,  waar  van  de  inwoners  Sunniten 

zijn.  Dezen  moesten  van  de  oorzaak ,   waarom  hij  de  fekte  Schia  wilde  affchaf- 

fen,  en  van  alle  de  onderhandelingen  met  denTurkfchcn  Sultan,  een  breedvoe- 

rig berigt  opltellen,  en  er  de  nieuwe  geloofsbelijdenis  bijvoegen  (*).  Dit  al- 

les werd  door  de  aanwézende  geleerden  van  beide  de  partijen  ondertekend.  Er 

werd  een  affchrift  daarvan  in  de  moske  alhier  gelegd,  en  anderen  werden  in  Per- 

fië openlijk  bekend  gemaakt.  Doch  niettégenftaande  alle  deze  pogingen  van 

nadir  schah  ,   zijn  de  Perzen ,   zo  wel  als  de  inwoners  te  Mefched  Ali  en  Me- 

fched Hosfein ,   altoos  Schiiten  gebléven,  en  tégenwoordig  misfchien  flegter Mo- 

hammedaanen  dan  te  voren. 

Na  deze  uitweiding  over  nadir  schah  en  zijne  wijze  van  bekéren,  kom  ik 

weêr  tot  de  befchrijving  mijner  reize.  Den  30ften  december  keerde  ik,  in  ge- 

zel fchap  van  omtrent  200  bédevaarders ,   van  Mefched  Ali  of  Kerbela  weer  naar 

Helle.  Veelen ,   die  voor  de  Vollemaan  niet  te  Mefched  Ali  waren  geweest,  gin- 

gen thans  uit  godsdienstigheid  derwaard,  en  anderen  namen  den  weg  van 

Ker- 

( *j  Gefchiednis  van  nadih  schah,  bl.  372.  van  de  Hoogduitfche  vertaling. 

1 
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Rerbela  regt  door  naar  Bagdad.  De  weg  van  Mefched  Ho
sfein  naar  Mefched 

Ali  word  op  7   uuren  of  5   duitfche  mijlen  gerékend.  Omtrent
  eene  mijl  van  de 

eerstgemelde  ftad  ziet  men  alom  dadelboomgaarden ;   vervolgens  word  de  weg 

zandig,  en  men  vind  geen  ander  gebouw,  dan  alleen  Chati  kn
es'd,  eene  karavan- 

fera  niet  verre  van  Kefil.  Voor  alleenreizende  lieden  is  dezelve  gemeenlijk
  on- 

veilig. In  mijn’  tijd  kwamen  er  eens  lieden  naar  Mefched  Hosfein  terug,  die 

door  Arabiërs ,   en  den  volgenden  dag  anderen ,   die  zelfs  door  de  ruiters  van 

den  Pafcha ,   welken  voor  de  veiligheid  van  den  weg  moeten  zorgen ,   geplon- 

derd  waren.  De  reizigers  hadden  alles  afgegéven ,   wat  zij  van  eenige  waarde  bij 

zig  hadden ,   zelfs  hunne  geweeren ,   en  zo  had  men  ze  laten  gaan.  De  weg  van 

Kerbela  tot  Bagdad  word  op  16  uuren  gerékend,  namelijk:  5   uuren  tot  Muf  ei  b   , 

een  dorp  aan  den  Eufraat ,   alwaar  eene  fchipbrug  is ,   4   uuren  tot  bij  eene  kara- 

vanfera  Bir  u   mts,  cn  van  hier  op  den  weg  van  Helle  nog  7   uuren  tot  Bagdad . 

De  ftad  «La-  Helle  ligt  op  320.  28'.  30".  poolshoogte,  aan  de  westzijde  van  den 

Eufraat,  en  is  tegenwoordig  nog  tamelijk  uicgeftrekt,  doch  vol  
dadelboomgaar- 

den. Weinige  huizen  zijn  van  gebakken  fteenen ,   de  meesten  van  tcgelfteenen, 

die  alleenlijk  in  de  zon  gedroogd  zijn.  Binnen  de  ftad  is  maar  
eene  dfjamea ,   of  mos- 

ke, met  eenen  minare.  Buiten  de  ftad  ziet  men  nog  twee  
moskeen,  waai  van 

die  ,   welke  men  Mefched  esfchams  noemt,  bij  de  Schiiten  
veimaardis ,   en  mogelijk 

alleen  om  die  réden  onderhouden  word.  Want  als  ali  eens  met  z
ijn  morgen- 

gebed vertoefde,  en  de  zon,  naar  hun  zeggen,  zo  beleefd  was,  dat  zij  twee 

uuren  laater  opging,  deed  hij  zijn  gebed,  zegt  men,  juist  op  de  plaats,  waar  na- 

derhand de  Mefched  esfchams,  dat  is  de  moske  der  zonne,  gebouwd  werd.  Als 

een  regt  vroomeSchiit  een  zéker  gebed,  dat  tot  ali  gerigt  is ,   opzegt ,   beweegt 

zig  thans  de  minare  der  moske,  zo  men  zegt,  éven  alsof  hij  er  zijne  goed
keuring 

aan  wilde  géven.  Veelen  hebben  mij  dit  willen  verzékeren.  Doch  na
  een  naauw- 

keurH  onderzoek:  of  zij  de  proef  zelven  genomen  hebben ?   had
den  ook  allen 

de  befcheidenheid,  zig  voor  te  onwaardig  te  houden ,   dan  dat  zij  zouden  geloven, 

dat  de  toren  zig  op  hun  gebed  zou  bewegen.  De  hakim ,   of  gouverneur ,   de- 

zer ftad  ftaat  onder  den  Pafcha  van  Bagdad.  De  laatfte  heeft  hier  
ook  altijd 

eenen  ontvanger  der  tollen ,   die  eene  aanzienlijke  bediening  heeft ,   wijl  de  koop- 

lieden te  Basra  en  Bagdad  hunne  waaren  gemeenlijk  liever  hier  heen ,   dan  op 

den  Tiger,  van  de  eene  ftad  naar  de  andere  zenden.  Het  ampt  van  den  kadi 

II.  DEEL.  Mm  te 
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te  Helle  fchijnt  erflijk  te  zijn;  want  die,  welke  het  in  mijn’  tijd  bekleedde» 

was  ‘het  reeds  zédert  verfeheiden  jaaren  ,   en  zijn  vader  was  hier  ook  kadi  ge- 

weest. De  Eufraat  is  hier  omtrent  400  voet  breed.  Er  ligt  eene  ilegte  brug 

op  32  kleine  vaartuigen  over  denzelven ,   die  door  kétens  aan  elkander  vastge- 

maakt zijn.  De  vloed  was  thans  op  zijne  allerlaagst.  Tégen  het  einde  van  de- 

cember of  in  het  begin  van  januarij  begint  hij  weer  te  wasfen. 

Dat  Babylon  in  de  ftreek  van  Helle  gclégen  hebbe ,   is  buiten  allen  twijfel ; 

want  niet  alleen  noemen  de  inwoners  deze  ftreek  tot  op  dezen  dag  Ard  Babel, 

maar  men  vind  hier  ook  nog  overblijfzels  van  eene  oude  ftad ,   welke  geen  ande- 

re dan  Babylon  kan  geweest  zijn.  De  laatfte  fchijnen  zelfs  te  bewijzen,  dat 

Helle  binnen  den  omtrek  van  het  oud  Babylon  ligt.  Maar  wanneer  men  van 

Babylonifche  oudheden  fpreekt ,   moet  men  aan  zulke  pragtige  overblijfzels  niet 

denken,  als  men  nog  in  Perfië  en  Egipte  vind.  Te  Perfepolis  vond  men  het 

kostbaarst  marmer  digt  bij  de  ftad,  zelfs  inden  heuvel,  waarop  het  paleis  ge- 

bouwd werd.  De  kalkfteen,  waar  van  de  groote  piramieden  in  de  nabuurfchap 

van  Kahira  opgerigt  zijn ,   is  ook  op  de  plaats  zelve  gegraven ;   daarenboven 

vind  men  hier  naar  het  zuiden  overal ,   niet  verre  van  den  Nijl ,   en  dikwijls  digt 

bij  dezen  vloed,  bergen  van  kalkfteen,  en  in  het  zuidlijkst  gedeelte  van  Egipte 

zelfs  granietbergen  digt  bij  den  vloed.  Aan  den  Eufraat  en  den  Tiger  intégen- 

deel,  van  den  Perfifchen  zeeboezem  af  tot  bij  Helle  en  Bagdad,  en  nog  veel 

verder  noordwaard,  vind  men  dergelijken  niet,  maar  enkel  broekland.  Indien 

de  Babyloniers  met  gehouwen  fteenen  hadden  willen  bouwen,  zouden  zijdezel- 

ven  zeer  verre  hebben  moeten  halen,  en  dit  zou  veel  te  kostbaar  geweest  zijn. 

Zij  bouwden  derhalven  hunne  beste  huizen  van  tégelfteenen  omtrent  van  dikte 

als  de  onzen  en  eenen  voet  in  het  vierkant,  en  dezen  bakten  zij  zo  wél  als  ik 

ooit  tégelfteenen  gezien  heb.  Bij  aldien  zij  deze  fteenen  met  kalk  gemetzeld 

hadden,  zou  men  nog  veel  meer  overblijfzels  van  hunne  gebouwen  vinden,  dan 

er  thans  nog  voor  handen  zijn.  Maar  zij  leiden  ze  in  flegter  ftof,  die  zo  wél  niet 

verbind ,   en  daarom  heeft  men  de  oude  gebouwen  van  tijd  tot  tijd  afgebroken  * 

om  in  de  naburige  ftéden  en  dorpen  aan  den  Eufraat  nieuwe  huizen  daar  van  te 

bouwen.  Zelfs  eene  groote  en  fchoone  karavanfera  te  Helle,  in  dewelke  ik  mijn 

verblijf  had ,   was  eerst  voor  weinige  jaaren,  van  deze  fteenen  gebouwd. 

Yan  het  kasteel  en  de  vermaarde  hangende  tuinen,  die,  volgens  het  berigt 

vaa 
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van  strabo  en  andere  Griekfche  fch  rij  vers,  digt  bij  den  Eufraat  lagen,  ziet 

men ,   naar  mijn  gedagt ,   overblijfzels  \   eener  duitfche  mijle  ten  noordoosten  van 

Helle,  en  digt  aan  den  oostlijken  oever  van  den  vloed.  Alles  beftaat  alleenlijk 

uit  groote  doorgegraven  heuvelen.  De  muuren  boven  den  grond  zijn  reeds 

voor  lang  weggenomen.  Doch  fondamenten  zijn  er  nog,  en  ik  heb  zelf  lieden 

gezien ,   die  fleenen  uitgroeven  om  dezelven  naar  Helle  te  brengen.  In  plaats 

dat  men  in  de  ganfche  ftreek ,   tusfchen  den  Perfifchen  zeeboezem  en  Kerbela , 

fchier  geen  boom  ziet  dan  dadel-  en  andere  vrugtboomcn ,   treft  men  tusfchen 

deze  heuvelen  van  puinhoopcn  hier  en  daar  eenen  anderen  boom  aan ,   die  van 

een’  hoogen  ouderdom  fchijnt  te  zijn.  En  te  weerszijde  van  den  Eufraat  ziet 

men  in  deze  ganfche  ftreek  kleine  doorgegraven  heuvels  vol  ftukken  en  brok- 

ken van  metzelfteenen. 

Een  en  f   mijle  ten  zuidwesten  van  Helle,  en  dus  aan  de  westzijde  van  den 

Eufraat,  ziet  men  nog  andere  overblijfzels  van  Babylon.  Hier  is  een  geheele 

heuvel  van  de  gemelde  fchoonc  metzelfteenen,  en  boven  op  denzelven  ftaat  een 

toren ,   die  van  binnen  ook  geheel  met  gebakken  metzelfteenen  
fchijnt  gevuld  te 

z'fn.  Maar  de  buiten ftc  fteenen  zijn ,   wie  weet  hoe  veel  voet  dik ,   door  den 

tijd  verloren  gegaan.  In  dezen  dikken  muur,  of,  liever,  
in  dezen  grooten  fteen- 

hoop,  zijn  hier  en  daar  kleine  gaten,  die  geheel  doorgaan 
;   waarfchijnlijk,  opdat 

de  lugt  er  vrij  zou  kunnen  doorfpélen,  en  geen  vogtigheid
  zig  in  het  midden 

zou  vergaderen,  die  het  gebouw  ten  laatften  zou  nadeel  ge
daan  hebben.  Ten 

tijde  dat  Babylon  nog  in  bloei,  en  de  ganfche  omliggende  ftreek  bebouwd
  was, 

moet  op  dezen  toren  een  heerlijk  uitzigt  geweest  zijn ;   want  aan  den  voet  
des- 

zei ven  ziet  men  Mefched  Ali,  welke  moske  nogthans  ten  minften  
8   uuren  van 

hier  gelegen  is. 

Ik  zag  dezen  toren  of  fteenhoop  reeds  op  mijne  eerfte  reis 
 naar  Helle,  wan- 

neer ik  hem  voor  een’  ouden  wagttoren  hield.  Mijn  
leidsman  noemde  hem 

Birs,  dat  is  Nimrod,  en  verhaalde  mij,  dat  ee
n  koning  van  dien  naam  hier  een 

groot  en  pragtig  paleis  gebouwd  had:  dat
  hij,  als  het  donderde,  pijlen  in  de 

lugt  fclioot ,   als  of  hij  tégen  god  wilde  oorlog  voeren  ;   da
t  hij  zig  beroemd 

had,  dat  hij  god  gewond  had,  waarbij  hij  ee
nen  pijl  toonde ,   die  bebloed  weêr 

uit  de  lugt  gevallen  was;  dat  god  hem  ten  la
atften  met  gekorven  diertjes  had 

geftraft,  die  hem  derwijze  vervolgden,  aat  hij  z
elfs  in  dit  paleis  van  dezelven 

Mm  2   niet 
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niet  bevrijd  was,  maar  van  deze  kleine  diertjes  gedood  werd  e,  z.  v.  T
e  Hel- 

le had  ik  geen  gelegenheid  om  kennis  te  maken  met  Mohammedaanfche  geleer- 

den, behalve n   met  den  kadi ,   en  deze  wist  van  birs  en  zijn  paleis  ook  niets  an- 

ders dan  het  gemelde  verdichtzel.  Maar  zédert  dat  ik  Weer  gelézen  heb,  het- 

geen herodotus  in  het  I.  boek  170-  van  den  tempel  van  Belus  en  zijnen  Her- 

ken toren  aangetekend  heeft,  is  het  mij  zeer  waarfchijnlijk  geworden,  dat  ik 

hier  overblijfzels  daarvan  weer  gevonden  heb,  en  ik  wensch  derhalven,  dat  i
e- 

mand, die  na  mij  daar  komt,  dezelven  nauwkeuriger  onderzoek?  en  befchrijve. 

Ik  deed  de  reis  derwaard  geheel  alleen  met  eenen  wegwijzer,  en  had  nog  niet 

lang  bij  dezen  Reenhoop  nazoek  geda-n,  als  ik  eenige  Arabiërs  naar  mij  toe
  zag 

rijden ,   en  het  toen  voor  het  veiligst  hield,  om  weer  naarde  Rad  te  kéren.  In- 

dien ik  toen  eenig  vermoeden  gehad  had,  dat  ik  bij  den  Babylonifchen  toren 

was ,   zou  ik  meer  gewaagd  hebben.  Doch  thans  hield  ik  het  niet  voor  raad- 

zaam, mij  om  eens  fteenhoops  wille  te  laten  plondcren ,   noch  ook  om  deswé- 

gen eene  tweede  reis  te  doen. 

In  de  nabijheid  van  dezen  toren  ziet  men  twee  kleine  gebédehuizen  ( 'kubbets ), 

die  omtrent  voor  400  jaaren  gebouwd,  en  ten  deele  weer  vervallen  zijn.  Klei- 

ne opfchriften  aan  dezelven  van  gebakken  leemaarde  zijn  merkwaardig.  Het  is 

bekend  ,   dat  de  Babyloniers  hunne  Herren  kundige  waarnemingen  op  gebakken 

fieenen  voor  de  nahomelingfchap  bewaard  hebben.  Daaruit  hebben  Europefche 

geleerden  willen  befluken ,   dat  dezelven  maar  weinige  of  in  het  geheel  geen  ge- 

leerdheid kunnen  bezéten  hebben  (*).  Doch,  wanneer  zij  zig  van  de  boven- 

gemelde wijze  bediend  hebben ,   ben  ik  van  een  ander  gevoelen.  Want  te  Bag- 

dad en  in  andere  Réden  van  dezen  oord,  alwaar  gehouwen  Reenen  zeldzaam  en 

kostbaar  zijn,  ja  zelfs  in  Perfië,  alwaar  men  met  weinig  kosten  het  fchoonRe 

marmer  kan  hebben,  vind  men  insgelijks  opfchriften  van  gebakken  Reenen:  en 

men  kan  noch  beweren ,   dat  de  Arabiërs  en  Perzen  geen  andere  Roffen  om  te 

fchrijven  gehad  hebben,  noch  dat  zij  in  de  wétenfehappen  onervaren  geweest  zijn. 

Vcel- 
(*)  De  geleerde  bryant  zegt  onder  anderen:  J   can  not  help  forming  ajudgment  of  the  lemning 

of  a   peaplefrom  the  matenals  mth  wich  it  is  expedited  and  carried  on  and  Jlfhould  tink  tliat  litteratutt 

must  have  been  vsry  fcant'J,  or  none  at  allwhere  the  means  above  mentioned  were  applied  to  &c. 
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Veeleer  kan  men  daaruit  befluiten,  dat  de  Babyloniers  het  reeds  zeer  verre  in 

de  fchrijfkunst  en  in  de  wctenlchappen  moeten  gebragt  hebben.  Want  een  volk, 

dat  letters  kan  fnijden,  vormen  en  zo  wél  bakken  ,   dat  zij,  naast  elkander  in- 

gemetzeld,  gelijk  de  letterzetter  zijne  vorm  met  letters  vult,  na  verloop  van  6 

of  700  jaaren  nog  leesbaar  zijn ,   (zulke  oude  opfchriften  van  die  foort  heb  ik 

gezien),  kan  in  de  fchrijfkunst  voorzéker  niet  onkundig  zijn.  En  wanneer  de 

Babyloniers  berigten  van  gewigtige  gebeurdnisfen  der  hémcllichaamen  op  deze 

wijze  wilden  aantékenen,  behoorde  daartoe  immers  meer  kundigheid  dan  tot 

hunne  andere  opfchriften,  waardoor  zij  der  nakomelingfchap  kennisgaven, 

wie  een  gebouw  geftigc  had.  De  gewoone  fchrijfmaterialen  der  Babyloniers 

kunnen  misfehien  liegt,  en  onbekwaam  geweest  zijn,  om  bewaard  te  worden ; 

hunne  fterrenkundigen  hebben  mogelijk  door  langdurige  ondervinding  geleerd , 

dat  gewigtige  waarnémingen  verloren  geraakten,  of  door  herhaald  affchrijven 

vervalscht  werden ;   derhalven  handelden  zij  verflandig ,   wanneer  zij  dezelven 

inmetzelden.  Als  zulke  opfchriften  aan  de  open  lugt  bloot  gefield  waren,  be- 

hoefden zij  flegts  om  de  5   of  óco  jaaren,  doch  in  een  gebouw,  daar  zij  maar 

eenigzins  in  agt  genomen  werden ,   mogelijk  eerst  na  verloop  van  duizend  of 

meer  jaaren ,   vernieuwd  te  worden. 

Een  Mohammedaan  heeft  in  deze  flreek  eene  kleine  kubbe  ter  eere  van  den 

profeet  elias  gebouwd,  en  de  gemeene  man  is  in  de  verbeelding,  dat  de  ge- 

melde profeet  hier  begraven  is.  Doch  dit  is  éven  zo  onzéker,  als  dat  hiob  bij 

eene  fontein ,   een  half  uur  ten  zuiden  van  Helle ,   gewoond  hebbe.  De  jooden 

bezoeken  noch  de  kubbe  boven  het  gewaande  graf  van  elias  ,   noch  die  boven 

de  fontein  van  nebbi  ejüb. 

Den  5dcn  januari)  1766,  vertrok  ik  van  Helle.  Dc  weg  van  hier  naar  Bag- 

dad loopt  bijna  regt  naar  het  noorden  (plaat  XLI.),  namelijk  tot  M'havie  4 
uuren ,   van  hier  tot  Scanderie  4   uuren ,   verder  tot  Bir  u   nus  3   uuren ,   van  daar 

tot  Chan  asfad  3   uuren,  en  van  deze  laatfte  plaats  tot  Bagdad  4   uuren.  Aan 

elke  der  gemelde  plaatzen  vind  men  eene  groote  karavanfera ,   vandeweiken  twee 

eerst  voor  weinige  jaaren  door  een’  rijk’  koopman  zijn  gebouwd ,   die  daarenbo- 

ven nog  eene  fraaije  brug  nabij  Bagdad  heeft  laten  bouwen.  In  Europa  zou 

men  zulk  eenen  man  ,   wégens  zijnen  goeden  dienst,  aan  het  algemeen  welzijn 

gedaan ,   eer  bewézen  hebben.  Soleiman  pafcha  intégendecl  noodzaakte  hem , 

M   m   3   zegt 
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zegt  men,  hem  eene  groote  fom  gelds  te  lenen,  die  hij  hem  vvaarfchijnlijk  nooit 

wedergegeven  heeft.  Bij  elke  der  vier  gemelde  karavanferas  haan  üegts  weinige 

hutten.  Oostwaard  van  M’kavie  is  een  dorp  van  dien  naam,  en  tusfchen  Eir  u 
nus  en  Chan  asfad  ligt  een  dorp  Mahamude ,   dat  eerst  voor  weinige  jaaren  door 

adile  chatun,  gemaal  in  van  soleiman  pafcha ,   aangelegd  is.  Het  overige  land 

ligt  altemaal  woest.  Ondcrtusfchen  is  de  grond  alom  zeer  vragtbaar ,   en  zou 

met  minder  moeite  en  kosten  uit  den  Eufraat  en  Tiger  kunnen  bewaterd  wor- 

den ,   indien  er  geen  gebrek  aan  inwoners  was ,   en  dezen  maar  vermogen  had- 

den. De  beide  vloeden  dromen  hier  zo  nabij  elkander ,   dat  zij  eenige  mijlen 

ten  noorden  van  Bagdad,  gelijk  men  mij  verzekerd  heeft,  maar  6   uuren  van 

elkander  verwijderd  zijn. 

Een  reiziger  kan  de  13  of  14  mijlen  tusfchen  Helle  en  Bagdad  des  zomers 

gemaklijk  in  twee,  en  des  winters  in  3   dagen  afleggen.  Doch,  wijl  het  derk 

regende,  en  ik  juist  geen  haast  maakte,  bragt  ik  daar  4   dagen  mee  toe.  Op 

deze  ganfche  reis  had  ik  geen  andere  reisgenooten  dan  alleen  eenige  muilezeldrij- 

vers ,   die  koopwaaren  naar  Bagdad  bragten.  Deze  lieden  voerden  zulke  onge- 

bonden taal  als  ik  nergens  op  mijne  ganfche  reis  van  Mohammedaanen  gehoord 

heb.  In  plaats ,   dat  andere  Arabiërs  hunne  vrouwen  en  dogters  in  het  geheel 

niet  plegen  te  noemen ,   wenschten  dezen  elkander  alle  oogenblikken  toe,  dat  de- 

zelven  onteerd  mogten  worden ;   zij  noemden  der  laat  (ten  moeder ,   grootmoeder 

tot  in  het  vijfde  en  zesde  geflagt,  met  de  fchandlijkfte  naamen,  en  dit  alles  in 

fcherts.  De  Katerdsji  waren  van  Helle  of  oud  Baby] on ,   alwaar  de  zéden  reeds  in 

de  vroegfte  tijden  bedorven  waren.  Men  zou  misfehien  daaruit  mogen  befluiten , 

dat  zij  de  zéden  hunner  voorvaders  niet  verlaten  hebben.  Maar  ik  heb  geen  011- 

derfcheid  gevonden  tusfchen  de  overige  inwoners  van  Helle  en  andere  Moham- 

raedaanen:  en  in  het  algemeen,  kan  men  de  zéden  eener  ganfche  Itad  niet  beoor- 

delen naar  de  zéden  der  muilezeldrijvers,  welken  de  geringde  klasfe  van  lieden 

uitmaken. 
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D   e   Bad  JjK  Bagdad  ligt  in  het  landfchap  Chdles  op  de  poolshoog- 
te van  33°.  20'.  aan  den  oostl  ijken  oever  van  den  Tiger ,   en  is  de  verblijfplaats 

van  eenen  Pafcha  van  den  eerften  rang.  Aan  de  landzijde  is  zij  met  eenen  muur 

van  gebakken  tégelfteenen  omvat.  Een  groot  gedeelte  binnen  denzelven  ligt 

geheel  onbebouwd  en  woest.  Nogthans  is  het  bewoonde  gedeelte  der  Bad  Berk 

bebouwd,  inzonderheid  naar  den  kant  van  het  water  en  het  Serail ,   of  paleis, 

van  den  pafcha,  waar  men  de  meeste  bafars  ,   of  marktflraaten ,   vind.  Bagdad 

is  daarom  in  vergelijking  met  de  meeste  overige  Oosterfchc  Béden ,   in  welken 

men  veele  tuinen  vind  ,   zeer  volkrijk.  De  ftraaten  zijn  fraai ,   en  de  voornaam- 

fte  bafars  allen  gewelfd.  Men  vind  hier  ook,  éven  als  te  Ka
bira,  veele  bij- 

firaaten ,   die  des  avonds  gefloten  worden.  De  meeste  huizen  zijn  
van  gebakken 

tégelfteenen  en  tamelijk  hoog.  Zij  hebben ,   volgens  der  Mohammedaanen  wij- 

ze van  bouwen  ,   naar  de  zijde  van  de  Braat  maar  weinige  of  in  het  geheel  ge
en 

vensters,  en  géven  dus  van  buiten  geen  fraaije  vertoning. 
 Doch  van  binnen 

is  gemeenlijk  eene  kleine  ingefloten  vierkante  plaats,  op  welke  de  meeste,  en 

altijd  de  beste,  vertrekken uitzigt  hebben.  Deze  Oosterfche  bouwwijze  fchijnt 

de  voornaamfte  oorzaak  te  wézen ,   dat  men  hier  des  zomers  zeer  over  de  hitte 

klaagt;  want,  wanneer  de  zon  hoog  Baat,  zijn  all’  de  kleine  met  hoogemuur
en 

omgéven  plaatzen  als  zo  veele  bakovens ,   waarin  de  hitte  fchier  ondraaglijk  word  , 

wijl  men  zelfs  geen  togtwind  in  dezelven  kan  hebben
.  Elk  inwoner  van  ee- 

nig  aanzien  heeft  daarom  onder  zijn  huis  een  ferdap,  dat  is  hoog  
gewelfd  vertrek, 

in  "den  kelder,  met  eenen  togtmaker  ( ventilator ),  zijnde  
eene  foort  van  fchoor- 

Been ,   die  boven  naar  dc  noordzijde  eene  groote  opening  
heeft ;   want  zo  wel 

hier,  als  te  Kahira  en  op  Charedsch  ,   komt  de  wind  i
n  het  heetBe  jaargetij  uit  die 

Breek.  Plet  vriest  hier  des  winters  wel  niet  zo  Berk  als  i
n  onze  landen ;   egter 

zagen  wij  ijs  in  het  begin  van  februari] ,   dat  de  dikte  van  een  halven  vinger 

had.  En  dit  weeder  noemde  men  hier  eene  fchrik lijke  koude
 ,   en  men  wilde 

Verzékeren,  dat  in  een  paar  nagten  in  de  Bad  zelve  over  de  20 
 menfclien  dood 

ge- 
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gevroren  waren.  Dit  is  nu  juist  niet  ten  eenemaale  van  waarfclnjnlijkheid  ont- 

bloot, als  men  aanmerkt,  dat  de  arme  lieden  in  deze  landen  bijna  naakt  gaan  , 

en  des  nagts  ten  deeie  aan  de  ftraat  liggen. 

Om  den  lezer  van  de  ligging  en  grootte  dezer  Rad  een  duidelijk  begrip  te  gé- 

ven, heb  ik  op  plaat  XLIV.  eenen  plattengrond  daarvan  ontworpen.  Naar  de 

landzüde  heeft  zij  drie  poorten.  Bij  i ,   is  lab  maaddetn.  Deze  heeft  haaren 

naam  van  abu  hanifa  ,   dien  de  Sunniten  den  bijnaam  Adem ,   dat  is  den  geëer- 

den ,   géven ,   en  wiens  begraafplaats  maar  een  half  uur  van  deze  poort  ligt.  Bah 

wustani ,   of  de  middenfle  poort,  is  bij  2.  Een  groote  toren  bij  3. ,   dien  men 

el  talism  noemt ,   had  oudtijds  ook  eene  ftadspoort.  Maar  toen  fultan  murad 

(amurath)  Bagdad  van  de  Perzen  veroverde,  en  door  deze  poort  zijne  intree- 

de  gedaan  had ,   liet  hij  ze  aanftonds  toemetzelen ,   en  zédert  is  zij  niet  weer 

geopend  (*).  Karolog  kapi  is  bij  4.  Dan  is  bij  de  brug  bij  5.  nog  eene  poort, 

die  men  lab  Dfjüsfer  of  de  brugpoort  noemt.  Op  elke  der  tien  bastions ,   of 

groote  torens,  die  men  in  den  Radsmuur  ziet,  liggen  6   of  7   Rukken  gefchut, 

doch  de  helft  dcrzelven  heeft  geen  raampaerden.  Daarenboven  zijn  de  torens 

voor  zo  veele  Rukken  te  klein.  Op  Karolog  kapi,  talism  en  lab  wustani  ligt 

geen  groot  gefchut.  Dit  was ,   waarfchijnlijk ,   wijl  achmed  pafcha  bij  6. 6.  nog 

twee  hooge  batterijen  heeft  laten  aanleggen.  Tusfchen  de  groote  torens  ziet 

men  nog  eene  ménigte  kleine  torens,  die  egter  alleen  met  handgeweer  kunnen 

ver- 
(*)  Ik  fchreef  hier  een  breedvoerig  opfchrift  af,  waaruit  blijkt,  dat  de  khalifNASER  den  bouw 

van  dezen  toren  in  het  jaar  der  hedsjera  618  (1221)  voltooid  heeft.  Zo  oud  fchijnt  dus  het  hé- 

dendaagsch  Bagdad  te  zijn. 
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verdédigd  worden.  In  den  muur,  naar  de  binnenzijde,  zijn  zeer  veele  boogen  in 

twee  rijen  boven  elkander,  en  in  dezelven  zijn  fchietgaten,  om  de  gragt  met 

handgeweer  te  kunnen  verdédigen.  De  muur  is  derhalven  niet  fterk.  De  gragt 

is  zonder  water ,   en  buitenwerken  zijn  er  in  het  geheel  niet.  Het  zou  dus  voor 

eenen  Europefchen  Vijand  niet  veel  moeite  zijn,  zulk  eene  Rad  te  bemagtigen; 

doch  in  deze  landen  word  Bagdad  voor  eene  fterke  vesting  gehouden.  Dit  blijkt 

ook,  wijl  zij  verfcheiden  maaien  door  nadir  schah  belegerd  is  geweest,  zon- 

der dat  hij  ze  heeft  kunnen  innemen. 

In  den  westhoek  der  Rad  ligt  een  klein  kasteel,  hetwelk  men  Yts  Kalld 

noemt,  en  thans  tot  een  tuighuis  en  kruitmagazijn  gebruikt  word;  en  het  is 

ook  tot  niets  anders  van  veel  nut.  Er  wonen  alleen  janitzaaren  in.  In  Euro- 

pa zou  men  eenen  vreemdeling  niet  ligt  tocftaan ,   in  zulk  eene  vesting  te  gaan. 

Ik  beproefde  het  hier,  en  werd  noch  bij  het  inkomen,  noch  bij  het  uitgaan 

éven  zo  min  aangehouden  ,   als  bij  de  Radspoorten ,   die  ook  met  janitzaaren  be- 

zet zijn.  Want  de  Turkfche  foldaaten  maken  zig  den  dienst  zo  gemaklijk  als 

mogelijk  is.  Zij  komen  voor  niemand  in  het  geweer,  zij  behoeven  van  de  bin- 

nen komenden  en  uitgaanden  geen  rékenfehap  te  doen ,   bij  flegt  wceder  zitten  zij  in 

de  wagtkamer,  en  bij  goed  weeder  vóór  dezelve ,   roken  eene  pijp  tabak,  offpélen 

op  het  febaakbord.  Met  één  woord,  zij  behoeven  nergens  voor  te  zorgen , 

als  zij  flegts  op  hunne  post  zijn,  of  er  zomtijds  eenige  wanorde  op  de  Rraaten 

rnogt  voorvallen.  Het  Seroi,  of  paleis  van  den  pafchaj  Raat  vóór  het  kasteel 

en  aan  den  Tiger  bij  7.  Het  is  zeer  ruim,  en  beRaat  uit  veele,  grootflendeels 

flegte ,   gebouwen.  Maddrasfe  el  nmtanferie ,   waarvan  de  Arabifche  (ch  rij  vers  zo 

veel  ophef  gemaakt  hebben  (*) ,   Raat  bij  8.  Maar  thans  is  dit  gebouw  niet 

meer  voor  geleerden  beRemd.  De  keuken  van  deze  voormalige  akademilche 

'Woning  is  in  een  tolhuis  veranderd,  en  een  groot  gedeelte  van  het  overige  ge- 
bouw  is  eene  karavanfera,  welke  men  Otmedani  Chan  noemt,  en  alles  is  zeer 

vervallen.  'Aan  de  zijde  van  het  gebouw  naar  den  kant  van.  den  Rroom  ziet 

men  in  de  ganfche  lengte  deszelven  een  groot  opfchrift ,   waaruit  blijkt,  dat  de 

khalif  MosTANSER.  hetzelve,  in  het  jaar  der  Hedfjèra  630  (1232),  heeft  laten 

bou- 

Sém.mlers  overzetting  der  hédendaagfche  historie  II.  D.  j   71» 
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bouwen.  Wijl  hier  geftadig  zo  veele  lieden  over  de  brug  gingen,  dat  ik  het  op- 

fchrift  zelf  niet  kon  affchrijven ,   zonder  te  veel  opziens  te  maken ,   liet  ik  het 

door  mijnen  mulla  doen.  Ik  heb  dit  affchrift  met  het  oorfprongüjke  vergele- 

ken, en  het  hier  onder  aangehaald  (*).  El  mostanser  bouwde  drie  jaaren 

daarna  ook  eene  pragtige  moske  in  de  wijk  Suk  el  ghafelb ij  9.  Niets  is  daar* 

van  meer  overig,  dan  de  minare,  en  de  voorfte  muur  met  twee  pragtige  ingan- 

gen ,   in  eenen  van  dewelken  thans  een  liegt  koffijhuis  is.  Boven  dezen  ingang 

ziet  men  nog  het  onderftaand  berigt  van  den  bouwheer  (**).  De  fchool ,   welke 

thans  de  voornaamfte  Maddrasfe  te  Bagdad  is,  is  inhetjaar  derhedsjera 758 door 

eenen  mordsjan  voor  de  Hanefiten  en  Schafeiten  geftigt.  Dezelfde  mordsjan 

liet  ook  eene  groote  moske  en  andere  openbaare  gebouwen  ftigten :   men  gelooft 

daarom  van  hem,  dat  hij  de  kimia  verflaan  hebbe ,   dat  is,  dat  hij  goud  heeft 

kunnen  maken.  Doch  hij  was  in  afwézenheid  van  zijnen  heer  vericheiden  jaa- 

ren ftédehouder  van  Bagdad;  het  is  derhalven  niet  onbcgrijplijk ,   dat  hij  rijkdom 

genoeg  verzamelde,  om  zulke  geftigten  te  maken-  Het  onderltaand  opfehrift, 

dat  ik  door  eenen  mulla  heb  laten  affchrijven,  vind  men  aan  de  gemelde  Mad- 

drasfen.  Doch  men  moet  daarbij  opmerken ,   dat  ik  het  affchrift  niet  met  het 

ooripronglijke  heb  kunnen  vergelijken ,   wijl  ik  in  deze  ftreek  altoos  jonge  lie- 

den vond,  van  dewelken  ik  wégens  dezen  arbeid  verdrietigheden  vreesde  (***). 

Aan 
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Aan  eenen  Chan  of  karavanfera,  Dsjegal  genoemd,  welke  onder  de  regering 

van  fultan  murad,  iti  het  jaar  999  (1590),  op  kosten  van  eenen  zenan  pacha 

gebouwd  werd ,   vond  ik  een  breedvoerig  Turksch  opfcBrift,  en  onder  hetzelve 

een  paar  régels  Arabisch.  De  laatften  heb  ik  hier  onder  méde  aangehaald  (*). 

Te  Bagdad  vind  men  takkia  <*£-> ,   dat  is  kloosters  van  verfcheiden  ordens  Der- 

ïvjehen ,   als:  Kadrie ,   11  eet  af  drie ,   Mevlavie,  Rofaie ,   Naksbendie ,   Kalendrie  en 

Schakelde.  De  takHie  dezer  Iaatften  is  eene  herberg  voor  arme  Indifche  Moham- 

medaanen,  die  als  bédevaarders  herwaard  komen.  De  ftigter  der  orden  Kadrie 

was  ABDULKADiR,  een  beroemde  fchech  uit  Cheilan ,   die  in  het  jaar  derhedsjera 

560  geboren  werd,  en,  zo  men  zegt ,   91  jaaren  oud  geworden  is.  Hij  ligt  te 

Bagdad  in  de  ftreek  10.  (plaat  XL1V.)  onder  eenen  ongemeen  grooten  koepel 

begraven ,   en  zijn  klooster  heeft  tégenwoordig  zo  veele  inkomften ,   dat  over 

de  300  perfoonen  daarvan  onderhouden  worden,  van  dewelken  zeer  veelen  ook 

vrife  woning  hebben.  Deze  takkie,  die  verre  van  den  vloed  ligt,  heeft  zelfs 

liiaré  ewen  waterleiding,  waardoor  zij  uit  den  Tiger  van  water  voorzien  
word. 

Terwijl  ik  hier  de  groote  kubbe  boven  de  moske  en  het  graf  van 
 abdulkadtr 

bewonderde,  die  mii  egter  zo  groot  niet  voorkwam,  
als  Kasr  el ain ,   een  kloos- 

ter aan  den  Nijl  dlgt  bij  Kahira,  kwam  een  der wisch ,   die  mij  zeer  vriendlijk 

nodigde  bij  hem  in' huis  te  komen,  en  mij  ook  het  volgen
d  wonderwerk  van 

zijnen  grooten  fchech  verhaalde,  abduucadir  eens  op  zijnen  
leerftoel  voor 

eene  groote  menigte  toehoorders  zijne  rédenvoerig  doende,  hield  hij  eensklaps 

°P  5   greep  zijnen  kabkab  (eenen  houten  pantoffel  van  het  maakzel  A.  B.  C.
 , 

plaat 

Nn  2. 
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plaat  II.  in  de  befchrij ving  van  Arabic)  en  wierp  hem  tégen  den  wand,  waarop 

de  pantoffel  verdween.  Eenige  minuten  daarna  wierp  hij  zijnen  anderen  kab- 

kab  tégen  den  wand,  die  ook  aanftonds  onzigtbaar  werd.  Zijne’ toehoorders 
wisten  niet,  wat  dit  zou  beduiden,  en  konden  niet  begrijpen,  waar  de  pantof- 

fels van  hunnen  fchech  gebléven  waren.  Ortdertusfchcn  was  er  het  volgende 

gèbeurd.  Eenige  kooplieden,  die,  deels  ook  om  den  fchech  abduukadir  hun- 

nen eerbied  te  bewijzen ,   naar  Bagdad  wilden  reizen ,   werden  onder  weg  door 

de  Arabiërs  aangevallen ,   en  geplonderd.  In  dezen  hunnen  beklaaglijken  toefland  na- 

men zij  hunne  toevlugt  in  het  gebed  tot  den  grooten  fchech ,   en  de  kabkab ,   dien  deze 

voor  dc  oogen  zijner  toehoorders  tégen  den  wand  wierp,  trof  eenen  der  voornaamfle 

rovers  aan  het  hoofd.  De  Arabiërs  in  het  eerst  ménende ,   dat  de  pantoffel  ee- 

nen der  reizigers  toebehoorde,  werden  nog  onmeêdogender.  Doch  welhaast 

zagen  zij  den  tweedei r'kabkab,  die  het  hoofd  van  eenen  anderen' Arabier  trof. 

Dit  deed  hen  ten  eerften  denken,  dat  een  groote. heilig  de  zaak  dezer  reizigers 

ter  harte  nam.  Zij  gaven  bun  alles  wéder ,   en  lieten  hen  hunne  reis  ongehin- 

derd voordzetten.  Vier  weeken  daarna  kwamen  de  kooplieden  te  Bagdad, 

bragten  den  heilig  zijne  kabkab  wéder ,   dankten  hem  voor  zijnen  bijfland ,   en 

maakten  het  wonderwerk  alom  bekend. 

De  Tiger  is  bij  deze  Rad  omtrent  600  of  620  voet  breed.  Over  denzelven 

ligt  eene  flegte  fchipbrug  op  34  kleine  vaartuigen,  die  allen  door  drie  flerke  ké- 

tens aan  elkander  vast  gemaakt  zijn.  Bij  Bil  weeder,  of  als  de  Broom  niet  te 

Berk  gaat,  kan  men  de  brug  veilig  gebruiken;  maar  als  Broom  en  wind  elkan- 

der tégen  zijn,  is  zij  gevaarlijk.  En  wanneer  de  vloed  fchielijk  rijst,  en  men 

de  kétens  aan  den  oever  niet  aanBonds  los  maakt,  gebeurt  het  niet  zelden,  dat 

zij  aan  Bukken  breekt.  Hiervan  hadden  wij  in  januari]  1766,  bij  eenen  hévigen 

zuidoosten  wind,  een  voorbeeld.  In  het  begin  van  deze  maand  hadden  wij  zeer 

zagt  weeder,  waar  door  de  fneeuw  op  de  gebergten  fmolt,  waarvan  het  water 

zig  in  den  Tiger  ontlast.  De  vloed  rees  daar  door  tégen  lief  midden  der  maand 

zo  Berk,  dat  de  kétens  gebroken  wérden,  en  fchépen  en  brug  den  Broom  afle- 

ven. Bij  deze  gelégenheid  verdronk  eenig  vee ,   doch  de  menfehen  fprongen  in 

de  vaartuigen,  daar  hun  léven  in  zekerheid  was.  De  vloed  hield  nog  eenige  da- 

gen zo  Berk  aan  met  wasfen,  dat  hij  buiten  zijne  oevers,  trad,  en  den 

20^»  en  januarij  al  het  land  rondom  de  Bad  onderBroomde.  Maar 

den 
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den  begon  het  water  weer  te  vallen ,   en  de  vloed  was  niet  meer  zo  Berk 

tot  in  maart ,   wanneer  bij  te  Moful ,   en  dus  ook  te  Bagdad ,   van  het  fneeuwwa- 

ter  van  de  bergen  wéder  Berk  begon  te  wasfen.  Het  onderfcheid  tusfehen  het 

1'iOogftc  en  laagfte  water  in  den  Tiger  is,  zo  men  mij  zeide,  omtrent  20  voet. 
Den  omtrek  der  voorBad  aan  de  westzijde  van  den  Tiger  heb  ik  maar  ten 

naastenbij  kunnen  aanduiden  ,   wijl  het  omliggend  land  zeer  laag  is ,   cn  in  mijn’  tijd  of 

geheel  onder  water  Bond,  of  ten  minBen  zeer  fompig  was.  In  deze  voorBad 

vind  men  veels  tuinen ,   en  zij  is  doorgaans  niet  zo  Berk  bewoond,  als  het  be- 

woonde gedeelte  der  Bad  zelve.  Het  noordlijk  eind  derzelve  ligt  zonder  twijfel 

op  een  gedeelte  van  oud  Bagdad ,   het  welk  zig  van  hier  ten  minBen  tot  Mufa 

tl  Kadem  uitBrekte;  want  men  vind  aldaar  overal  nog  merktekens  van  gebou- 

wen, zelfs  nog  moskeen  en  graven  van  beroemde  Mohammcdaanen ,   die  in  de- 

ze Bad  geflorven  zijn.  Bij  11.  op  de  grondtékening ,   plaat  XLIV.  Baat  eene 

takkie  der  derwiiehen  van  de  orden  Bectasch.  Dit  is  een  oud  en  hoog  gebouw, 

boven  welks  ingang  men  nog  een  opfchrift  ziet,  dat  wel  zeer  befchadigd  is , 

doch  waarvan  men  het  onder  Baande  nog  duidelijk  kan  lézen  (*).  Kilidsch 

arslén  iBN  el  malek  MOSUD ,   van  het  geflagc  Seljuk,  heeft  het  dus  waarfchijn- 

lijk  in  het  jaar  584  (1188)  gebouwd.  Boven,  rondom  het  gebouw,  Baat  een 

kapittel  uit  den  koran  met  groote  kufifche  letters  van  gebakken  leemaarde.  Het 

meeste  daarvan  is  insgelijks  door  den  tijd  bedorven,  waarover  men  zig  niet 

zal  verwon  eren;  want,  wie  zal  verwagten,  dat  opfchrifien  van  pottenbakkers 

m-heid  na  verloop  van  600  jaaren  nog  onbefchadigd  zullen  zijn  ?   Doch  om  den 
lézer  eene  proef  te  geven  van  dit  fchrift ,   en  van  de  fieraadjen  tusfehen  en  bo- 

ven het  zelve,  heb  ik  het  begin  daarvan,  dat  het  rainBe  befchadigd  is,  op  plaat 

bij  E.  laten  in  het  koper  brengen  (**).  Deze  ichr^f trekken  hebben  veel over- 

•*> —       „   .     — _ — — .   -   -     

5^  kA  fcA  jkï  (Josll  cA-Ur  C*j) 

frji — ^   (yóLwj  i^yv  (_5»  — L   (yo  (yjjLoyj 

(**;  De  hédendaagrfche  Arabiërs  zouden  he;  dus  tchrijven: 

V*  S*\ j'  (y^ÏjL^ll  j   yl'  yJ'  eJÖ! 

ipy*  cAc  tv»  'ij  OAj-N'  k'  j   oL^a». 
ptc  LgAc  (j.A.X-0 Nd  3, 
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overeenkomst  met  die  op  plaat  IX.  in  de  befchrijving  van 
 Arabic ,   die  ik  in  Je- 

men affchreef.  Men  ziet  daaruit,  dat  de  Arabiërs  in  de  eeu
wen,  toen  de  we- 

tenschappen bij  hun  in  bloei  waren ,   ook  ficraadjen  en  kunsttrekken  aan  hun 

alphabct  gemaakt  hebben.  Indien  zij  daarmede  voord
gevaren  waren ,   zouden 

de  Europefche  geleerden  nu  nog  oneindig  meer  moeite  he
bben ,   om  Arabifche 

boeken  en  opfchriften  te  lézen.  Het  fchrift  op  het  dekzel 
 van  een  aarden  vat , 

dat  bij  Tacht  Kesra  gevonden'  werd,  en  waarvan  men  ee
ne  afbeelding  in  mes 

reizen  ziet ,   is  van  dezelfde  foort.  Den  geraelden  reiziger  had  men  ve
rzekerd  , 

dat  het  oud  Perfisch  of  Partisch  was. 

Erj  12.  Raat  nog  een  kleine  oude  toren  ,   ond
er  demvelken  zobeida, 

eene  in  de  Arabifche  gefchiednis  beroemde  mevrouw ,   en  gemaalin  van  den  kha- 

lif  hakün  erraschid,  begraven  ligt.  Zij  is  in  het  jaar  216.  (831.)
  gefionen, 

In  1131.  (1718.)  heeft  hassan  Pafcha  zijne  overleden  gem
aalin  ayESCHe,  dog- 

ter  van  eenen  mustafa  pafcha,  naast  haar  laten  leggen  ,   een
en  groocen  Reen 

met  het  onderRaand  opfchrjft  doen  uithouwen ,   het  gebouw  verbéteren ,   en  nog  ec- 

nige  woningen  voor  arme  reizigers  daar  bij  bouwen  (*')•
  Niet  verre  van  hier , 

bij'*  13.,  is  de  graffléde  van  eenen  wlo  J baiilulmne,  die  eennabeRaande 

van  den  khalif  harun  erraschid,  en  zijn  hofnar  was.  Men
  heeft  een  geheel 

boek  met  kleine  gefchiednisfen  van  hem ,   die  nog  zomtijds  des  ayonds  door  ar- 

me  geleerden  in  de  koffijhuizen  verteld  worden.  In  het  hier 
 naast  volgend  oplehr  'I  t , 

dat  men  lang  na  zijnen  dood,  namelijk  eerst  in  501. ,   op  zijn  graf  gefield  lv-en. , 

word 
hsj  1*3)  ^J]  (*) 

(^Ua)!  <>>  jjvo  L 

'   »3Kü\— *35  \— J’t/'LS* 

I   Jk-asVl  fj)  fecUJJ  «**«31  V^=3L.^)1  jé  D-* 

^sL^-o  yll  c   °~VVX’  C-Ash'w 

Ssj. -JyiJ  (yl^Jwlh*  Jh  &A2  (y'1— (yi— h»bJ3  X2.-C  L-Xt 

bot  Li  <j .«*>•  o3^=JS  Ls^J  J   f f 

*13! 
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word  hij  de  fultan  onder  de  flegthoofden  genoemd  (*).  Als  men  egter  uit  zom- 

niige  gefchiednisfen  zal  oordélen ,   die  van  hem  verhaald  worden,  fchijnt  hij 

ook  zijne  fchrandere  luimen  gehad  te  hebben.  Ik  zal  alleen  het  volgende  aan- 

halen. In  zijn’  tijd  gelcbiedde  eene  wedding  tusfchen  twee  perfooncn  te  Bagdad, 
waarvan  de  eene  zig  verbond ,   om  den  anderen  zékere  fom  te  betalen ,   als  de- 

ze over  den  Tiger  kon  zwemmen.  Hij  volbragt  het  gelukkig,  maar  zijne  moe- 

der had  aan  de  andere  zijde  van  den  vloed  een  vuur  gemaakt ,   bij  hetwelk  hij 

zig  aan  Honds  weer  kon  warmen,  en  zig  aankleden.  Hier  over  ontftond  een 

verfchil.  De  geen,  die  de  wedding  verloren  had,  zeide  :   dat  het  niet  bedongen 

was,  dat  de  andere  zig  van  de  hulp  zijner  moeder  zou  bedienen ,   en  de  kadi 

had  den  armen  mensch  zijn  verdiend  geld  reeds  ontzegd.  BaHLUL  oaNE,  dien 

dit  verdroot ,   plaatste  in  den  tuin  van  den  klalif  eenen  pot  met  vleesch  boven  in  ee- 

nen  dadelboom ,   en  maakte  op  den  grond  een  groot  vuur.  De  regent  lachte 

over  dezen  inval.  Maar  bAhlvl  dÊne  vraagde:  waarom  hij  op  die  wijze  niet 

zo  wél  vleesch  zou  kunnen  koken,  als  de  vrouw  haaren  over  den  vloedzwem- 

menden  zoon  kon  verwarmen  ?   Als  nu  de  khalif,  die  van  
dit  gebeurde  niets- 

gehoord  had,  verder  onderzoek  daar  naar  deed ,   liet  hij  de  twistende  partijen- 

vóór zig  komen,  en  noodzaakte  den  geenen,  die  verloren  
had,  de  wedding  te 

betalen  T   Digt  bij  het  graf  van  BaiiLUL  mne  ziet  men  nog  
een  klein  liegt  gebouw ,   bij 

14.,  met  het  graf  van  eenen  josua,  het  welk  van  de  
jooden  ftcrk  bezogt  word. 

In  deze  thans  onbebouwde  ftreèk  Haat  ook  nog  eene  kleine  moské  met  ee
nen! 

kleinen  toren  ,   onder  denwelkcn  een  beroemde  Mohammed  aan  fche  heilig,. 

<^^£=3  eJ  jyZ-o  MaARÜF  ke!  cbi  ABü  DaHER  genoemd,  begraven  ligt.  Dit  to- 

rentje is,  volgens  een  opfchrift  aan  het  zelve,  in  het  jaar  der  hedsjera
  612.. 

(1215.)  gebouwd.  Van  dezen  móaruf  verhalen 
 de  Moharamedaanen ,   dat  hij 

Van  Christen  ouders  geboren  werd ,   doch  nooit  had  willen  zeggen .   in  den  naant 

G1— o 

oüi j   sjU. j 

ja J^]  ^   
(*') 
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.des  Vaders,  des  Zoons  en  des  heiligen  Geests,  maar  in  plaats  daarvan  altoos  gezegd 

had,:  in  den  naam  des  barmhartigen  en  goeden  gods.  Om  deze  réden  had  zijne 

.moeder,  zegt  men,  hem  in  eenen  donkeren  kelder  gefloten,  en  in  40  dagen 

niets  anders  dan  water  en  brood  gegeven.  Na  verloop  van  dezen  tijd  zag  zij 

haaren  zoon  omgéven  met  eenen  ongemeenen  glans ;   en,  na  een  verder  onder- 

zoek, vond  zij  all’  de  lévensmiddelen  nog,  die  zij  hem  in  zijne  gevangnis  gebragt 

had.  Dit  bragt  de  moeder  op  de  gedag  ten ,   dat  haar  zoon  van  eenen  boozen 

geest  beheerscht  werd.  Zij  joeg  hem  uit  haar  huis ,   zegt  men ,   doch  hij  wendde 

zjg  tot  MUSA  elkadem,  werd  een  Mohammedaan  en  groot  geleerde,  en  heeft 

naderhand  zijn  eigen  geflagt  bekeerd. 

Tusschen  de  grafftéden  van  zobeida  en  van  den  fchech  M3.arüf  is  een  plein, 

alwaar  de  grooten  van  Bagdad  eens  in  de  week  vergaderen  en  onder  anderen  zig 

ook  in  het  boogfchieüen  oefenen.  Een  mórtada  pafcha ,   die  felichdhr ,   of 

zwaarddrager,  van  den  lultan  geweest  was,  heeft  hier  twee  kleine  zuilen  met 

Turkfche  opfchrifcen  opgerigt  tot  een  téken ,   hoe  verre  hij  eenen  pijl  heeft  kun- 

nen fehieten ;   en  bij  ééne  dezer  zuilen  liaan  kubbets.  Doch  ait  alles  is  niet  oud. 

Zo  het  waar  is ,   dat  de  gemelde  pafcha  van  den  eenen  Heen  tot  den  anderen 

heeft  kunnen  fehieten,  moet  hij  voorzéker  ongemeene  kragten  gehad  hebben; 

want  derzelver  afftand  van  elkander  is  600  dubbele  fchreeden,  of  omtrent 

2700  voet.  Doch,  mort  ad  a   was  pafcha  te  Bagdad,  en  heeft  misfehien  de 

pilaaren,  die  hij  tot  een  bewijs  zijner  buitengemeene  kragt  liet  Rellen,  wat  te 

verre  van  elkander  gezet.  Te  Haleb  vind  men  een  plein  met  dergelijke  gedenk- 

tekens. Ik  liet  den  afftand  derzelven  door  mijnen  dienaar  méten  ,   diedenzel- 

ven  niet  grooter  dan  325  meetkundige  fchreeden  vond.  Op  den  Okmeulan , 

eenen  heuvel  agter  het  tuighuis  te  Konftantinopel,  ziet  men  veelen  van  die  pi- 

laars. En  in  het  eerfte  deel,  bladzijden  ic8  ,   163.  is  reeds  gezegd,  dat  de  voor- 

naame  lieden  te  Kahira  zig  insgelijks  nog  in  het  boog  fehieten  oefenen. 

Drie  kwartier  uurs  ten  noordwest  ten  noorden  van  Bagdad ,   en  aan  de  west- 

zijde van  den  Tiger,  ligt  een  groot  dorp  Elkadem.  Hier  ziet  men  de  groote 

moske  H. ,   plaat  XLII.  met  de  graven  van  twee  Imams  der  Perzen  ,   namelijk : 

musa  elkadem  (   den  geduldigen  )   en  van  zijnen  neef  mohaM- 

med  el  dsjoad  ,   van  welken  reeds  hier  voor,  blad.  258,  gefproken 

Is.  Deze  Mohammedaanfche  tempel  moet  eertijds  een  fraai  aanzien  ge- 

had 



AANMERKINGEN  te  BAGDAD.  289 

had  hebben;  want  de  beide  hooge  kubbets  en  de  minare  waren,  naardePerfifche 

wijze ,   met  verglaasde  fteenen  bekleed,  die  thans  van  tijd  tot  tijd  afvallen.  De- 

ze moske  Raat  niet  zo  vrij ,   als  Mefched  Ali  en  Mefched  Hosfein ,   want  twee 

zijden  zijn  met  huizen  bebouwd.  Musa  werd  in  het  jaar  der  hcdsjera  185  op 

bevel  van  den  toenmaals  regérenden  khalif  van  het  léven  beroofd,  wijl  dezeag- 

terdogt  kreeg,  dat  een  groot  getal  aanhangers  van  alis  geflagt  in  zijn  huis  ver- 

zamelde. De  Schiiten  merken  hem  uit  dien  hoofde  als  een’ martelaar  aan ,   en  doen 

nog  veclc  godsdienftige  reizen  naar  zijn  graf.  Bijna  all’  de  inwoners
  van  dit 

dorp  zijn  Schiiten :   en  wijl  de  aanhangers  dezer  fektc  in  Bagdad  geen  vrije  gods- 

dienstoefening hebben,  word  de  moske  alhier  ook  daagüjksch  van  veelen  uit  de  ftad 

bezo^t.  De  meeste  Schiiten  van  deze  ft  reek ,   welken  de  kosten  niet  willen  01 

kunnen  doen,  om  hunne  dooden  naar  Mefched  Ali  te  brengen,  begraven dezel- 

ven  bij  musa  el  kadem  ,   waarvan  deze  oord  nog  al  vrij  vee
l  voordeel  trekt. 

Het  Bagdad,  dat  de  khalif  mansur  bouwde,  lag  aan  de  westzijde  van  den 

Tiver,  en  ongetwijfeld  in  de  ftreek,  zo  éven  befchréven,
  van  het  noordlijk 

gedeelte  der  hédendaagfche  voorftad  en  des  g
rafs  van  musa  el  kadem.  Aan  de 

oostzijde  van  den  vloed  werd  een  kasteel  
of  de  toenmalige  voorftad  gebouwd; 

doch  daarisookmaarweinigmeervanoverig,  
dan  alleen  een  dorp  Maadem ,   welk 

fchuin  tégenover  Mufa  el  Kadem  ligt,  en
  een  half  uur  van  het  tégenwoordig 

Baodad.  Dit  gedeelte  der  voorftad  van  het  
oud  Bagdad  heeft  zijne  behouding 

e-nkel  aan  abu  hanifa  te  danken,  die  hier  begraven  is
.  Abu  hanifa  was  een 

zeer  geleerd  en  braaf  man,  die  bij  zijne  geloofsgenooten  
in  groot  aanzien  Rond, 

doch^  die  des,niettégenftaande  door  den  khalif  in  de  gevangnis  gew
orpen  werd, 

wijl  hij  te  nauwgezet  was,  om  het  ampt  van  kadi  (   wa
ereldlijken  rigterj)  aante- 

némen.  Na  zijnen  dood  bewees  men  he
m  meer  eer.  Men  gaf  hem  den  bij- 

naam el  adem  of  el  azem,  dat  is  den  geëerden.  Alle  S
unniten,  die  de  fekte  liane- 

Ji  belijden,  en  waarvan  de  Turken  het  grootfte  
getal  uitmaken,  volgen  zijne 

leer  en  hebben  boven  zijn  graf  niet  alleen  
eene  fraije  moske  meteenen  mina- 

re gebouwd  ,   maar  alles  nog  daarenboven  
met  een  klein  kasteel  omringd,  dat 

zesb bolwerken  en  eene  gragt  heeft.  Maar  bi
j  de  Schiiten  is  abu  hanefi  zowel 

als  de  ftigters  van  de  andere  fekten  der  Sunni
ten  zeer  gehaat ,   en  daarom  werd 

deszei fs  graf  in  den  tijd,  dat  de  Perzen  meeste
rs  van  Bagdad  waren,  niet  alleen 

ten  eene  maale  verwaarloosd,  maar  ook  verontreinigd ;
   en  dit,  zegt  men,  bewoog 

II  Deel.  0o 
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voornaamlijk  fultan  murad  tot  den  vermaarden  veldtogt  tégen  Bagdad,  in  het 

jaar  onzes  heeren  1638,  om  deze  Rad  den  Perzen  weer  te  ontnémen.  Men 

verhaalt  daarvan  de  volgende  anecdote.  Een  geleerde  van  Bagdad  reisde  naar 

Konftanünopd ,   en  verzogt  verlof,  om  op  eenen  vrijdag  in  eenedcr  hoofdmos- 

keën  vóór  den  Sultan  te  mogen  prédiken ;   en  wijl  men  zijn  oogmerk  niet  wist, 

werd  hem  dit  ligt  toegeRaan.  Hier  Relde  hij  den  beklaaglijken  toeRand  der 

waargelovigen  (   musleniin  )   te  Bagdad  op  de  lévendigRe  wijze  voor.  Inzonder- 

heid ijverde  hij  tégen  het  gedrag  der  rafediten ,   of  ketters ,   die  den  tempel  des 

Imams  ee  azem  met  vuiligheden  vulden,  en  zeide  verder,  dat  het  eene  fchande 

zou  zijn  voor  eenen  fultan  uit  het  buis  van  othman,  die  de  fekte  Abu  Hanifa 

beleed,  indien  hij  hier  over  geen  wraak  nam,  en  de  waargelovigen  te  Bagdad 

van  het  juk  der  ketters  niet  verloste. 

Het  graf  van  achmed  ibn  iianbal,  eenen  anderen  van  de  vier  groote  Imams 

der  Sunniten,  was  tusfchen  El  kadm  euMadddetn ,   en  is  door  den  Tiger  weg- 

gelpoeld. 
Jgerkuf  ligt  uur  ten  westen  van  Bagdad.  Dit  is  een  toren,  die 

veel  gelijkheid  heeft  met  den  toren  bij  Helle ,   waarvan  hier  voor  bl.  275  gefproken 

is.  Doch  hij  is  niet  van  gebakken  tégelReen  gebouwd,  maar  van  zulken,  die 

alleen  in  de  zon  gedroogd  zijn:  en  boven  elke  6t,e  of  8lle  laag  ligt  eene  laag  biezen 

van  twee  vingers  dik.  In  dit  gebouw  vind  men  ook  gaten,  die  gezigteinderlijk, 

waarfchijnlijk  door  en  door  gegaan,  doch  meeRendeels  verRopt  zijn.  De  gan- 

fche  hoogte  van  dezen  gemetzelden  heuvel  is  omtrent  70  voet.  De  noordzijde 

is  bijna  loodregt  en  hier  fchijnt  ook  een  ingang  te  zijn  geweest,  die  egter  te 

hoog  is ,   om  er  zonder  ladder  bij  te  komen.  Aan  de  andere  zijden ,   waar  de 

aarde  meer  van  de  zon  gedroogd  en  in  Rof  veranderd  kan  worden ,   is  veel  van 

dit  gebouw  door  den  wind  weggevoerd.  Doch  overal  ziet  men ,   dat  de  iaagen 

bieten  hetzelve  veel  in  Rand  houden ;   want  dezen  Réken  het  meest  naar  vo  • 

ren,  en  zijn  daarom  duurzaamer,  dan  de  ongebakken  fleenen.  Veele  reizigers 

hebben  Jgerkuf  voor  den  toren  van  Babel  gehouden.  Maar  deze  Rond  zonder 

twijfel  in  de  nabijheid  van  den  Eufraat,  en  Jgerkuf  ligt  niet  verre  van  den  Ti- 

ger. Ondcrtusfchen  kan  men  tegenwoordig  niet  wél  bepalen ,   waar  toe  dit  ge- 

bouw opgerigt  is.  Mogelijk  was  het  de  grondflag ,   waarop  een  der  eerRe  khali- 

fen  van  Bagdad,  of  zeifs  wel  een  der  Perfifche  koningen ,   die  hun  verblijf  te 

M 



AANMERKINGEN  te  BAGDAD.  291 

El  madeien  hadden,  een  lusthuis  had,  om  in  de  hoogte  eene  verfche  en  koele 

lugt  te  fcheppen.  In  de'  nabijheid  zijn  nog  verfcheiden  kleine  heuvels,  alwaar  men 

merktekens  van  huizen,  namelijk  vecle  Rukken  van  gebakken  tégelfleenen ,   ziet, 

welken  misfehien  overbiijfzels  van  tuinhuizen  of  van  eene  kleine  Rad ,   zo  niet 

zelfs  van  oud  Bagdad ,   zijn. 

El  madeien  ,   weleer  eene  pragtïge  Rad ,   die  nog  eenige  jaaren  na  den  dood 

van  MOHAMMED  de  verblijfplaats  der  Perfifche  koningen  was ,   lag  omtrent  4 

uuren  ten  zuidoosten  van  Bagdad  en  aan  den  Tiger.  Daar  is  thans  niets  
meer 

van  overig,  dan  een  gedeelte  van  een  groot  paleis,  dat  men  Tacht  kisra ,   dat 

is  het  paleis  van  kosrus  noemt.  Dit  gebouw  is  van  gebakken  tégelReen  en 

kalk  gebouwd ,   en  men  vind  geen  opfchrift  aan  hetzelve.  Wijl  ik  verhinderd 

werd  zelf  derwaard  te  reizen ,   zal  ik  daarvan  niets  anders  aanmerken ,   dan  dat 

een  Europesch  koopman  mij  verzekerd  heeft ,   dat  iemand,  die  den  ingang  tot 

dit  paleis  in  zijne  tégenwoordigheid  mat,  denzelven  98  voet  breed,  e
n  110 

v.et  hoog  bevond.  Het  gebouw  zelf  moet  dus  zeer  groot  ge
weest  zijn  (*)• 

In  deze  thans  geheel  verlaten  Rad  liggen  eenige  vrien
den  van  Mohammed  be- 

graven. De  merk  waar digRe  derzel ven  is  salman  raic,  die 
 in  de  Arabifchege- 

fchiednis  beroemd  is,  en,  naar  zijn  vaderland,
  ook  dikwijls  salman  de  Pers 

genoemd  word.  Hij  was,  zegt  men,  van  voornaa
me  ouders  geboren,  en  een 

vuuraanbidder.  Men  verhaalt,  dat  hij  in  Sïrië  een  Chri
sten  wilde  worden  , 

maar  dat  een  monnik  hem  ried,  naar  Arabië  te  reizen,  daar  hij  een’  profe
et  zou 

ontmoeten ,   die  den  godsdienst  van  abraham  weer  zou  invoeren.  En  op  dat 

hij  zig  door  geen  bedrieger  zou  laten  misleiden,  had  de  monnik  hem  gezegd,  dat 

de  waare  profeet  een  zégel  op  den  rug  had;  en  dit  zégel,  zegt  men,
  liet  sal- 

man puk  zig  tonen.  Voor  het  overige  moet  mohammed  daar  ev
enwel  zeer  ge- 

hein  mee  geweest  zijn,  wijl  de  grootfle  mohammedaan fche  gelee
rden  het  nog 

niet  eens  zijn,  hoe  het  eigenlijk  met  dit  zégel  is  gefleld
  geweest.  De  Moham- 

ciedaanen  te  Bagdad ,   met  welken  ik  van  dezen  sa.lmaiv  gefpioken  heb,  waien
  het 

(*)  In  Ives  Reizen  vind  men  afbeeldingen  van  Tacht  Kesra  en  Ag
trkuf.  Maar  de  tékening 

van  het  laatfte  febijnt  mij  in  vergelijking  der  hoogte  te  fmal  te  zijn. 
Oo  2 
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niet  eens,  of  hij  als  ftédehouder,  of  als  kadi  te  Madeien  geftorven  is.  Doch 

onder  den  naam  van  mohammeds  baardfcheerder  is  hij  algemeen  bekend ,   en  nog 

héden  ten  dage  de  patroon ,   of  befchermheilig ,   van  alle  de  Mommedaanfche 

baardfcheerders.  Die  van  Bagdad  reizen  alle  jaaren  op  eenen  beftemden  dag  naar 

El  madeien ,   om  hunnen  godsdienstpligt  bij  zijn  graf  te  verrigten ,   en  den  be- 

waarder van  hetzelve  waschkaerzen  en  andere  gefchenken  te  brengen  (*).  Bij 

deze  gelégenheid  worden  dan  ook  nog  de  graven  van  eenen  hodeifed  el  jema- 

nt,  en  aedalla  jbn  salum  bczogt,  die  insgelijks  om  mohamjyjed  eene  bijzon- 

dere agting  fchijnen  verworven  te  hebben. 

Te  Bagdad  zijn  ten  minften  20  moskeen  met  minareën,  behalven  veeïe  klei- 

nen, die  geen  torens  hebben.  In  de  ftad  zelve  telt  men  thans  22,  en  in  de 

voorhad  4   chans,  of  karavanferas ,   waarvan  egter  maar  6   of  7   door  groote 

kooplieden  bewoond  worden  5   de  anderen  zijn  allen  flegts  klein.  Openbaare  ba- 

den heeft  men  hier  in  menigte.  Ook  vind  men  een  hospitaal  in  de  ftad ,   of  veel- 

eer eene  afgefloten  wijk  met  zeer  flegte  hutten,  in  welken  all’  de  geenen ,   die 
melaatschheid  of  erge  venusziekten  hebben ,   opgefloten  worden. 

De  groote  en  uit  de  natuur  vrugtbaare  provinciën  Basra  en  Bagdad  hebben , 

behalven  dadels,  rijst,  zout,  tarw,  hoorenvee  en  paerden,  niet  veel  voord- 

brengzels,  die  van  buitenlanders  gezogt  worden.  Ondertusfchen  zijn  derzclver 

beide  hoofdftéden  zo  voortreflijk  gelegen ,   genoegzaam  midden  tusfehen  Indië , 

Perfië  en  Turkije  in ,   dat  de  handel  aldaar  nog  fteeds  aanzienlijk  is.  Wégens  de 

binnenlandfche  onlusten  in  Perfië  zijn  ook  veele  Armeniërs  derwaard  gekomen , 

die  fabrieken  opgerigt  hebben.  Maar  in  plaats  dat  ten  tijde  der  khalifen  de  wé» 

tenfehappen  hier  zeer  beloond  werden,  zijn  zij  hier  thans  in  weinig  agting ,   ja 

veel  minder  dan  te  Kahira  en  in  Jemen.  Ten  minften  meen  ik  te  Bagdad  min- 

der lieden  ontmoet  te  hebben,  die  konden  lézen  enfchrijven.  Te  Kahira  is 

toch  nog  een  boekwinkel ,   waar  in  de  Mohammedaanen  oude  boeken  kunnen 

kopen.  Te  Bagdad  vind  men  niets  dergelijks.  Als  hier  iemand  boeken  wil  verza- 

melen, en  ze  zelf  weer  wil  affchrijven  of  laten  affeh  rij  ven,  moet  hij  wagten, 

tot (*)  Eerfte  deel bl.  421; 
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tot  dat  iemand  fterft,  wanneer  de  boeken,  zo  als  ook  de  oud
e  klederen ,   in  den 

bafar  omgedragen ,   en  door  eenen  omroeper  geveild  worden.  Een  Europeer , 

die  Arabifche,  Turkfche  en  Perfifche  handfchriften  wil  kopen,  vind,
  geloof  ik, 

nergens  beter  gelegenheid  daar  toe,  dan  te  Konftantinopel;  wan
t  aldaar  is  eene 

foort  van  boekwinkel ,   daar  ook  Christenen ,   ten  miniton  Oosterfche  Christe- 

nen, boeken  kunnen  kopen. 

De  handel  der  Europeërs  op  Bagdad  is  niet  groot.  De  Engelfche
  Oostindifche 

maatfehappij  heeft  hier  wel  eenen  haarer  dienaaren  van  B
ombaij ,   doch  in  mijn’ 

tijd  werd  hij  opontboden ,   wijl  haar  handel  niet  zo  iterk  was ,   dat  zij  er  eenig 

voordeel  van  kon  trekken.  Daartégen  was  hier  een  jong  koopm
an  uit  Vene- 

tië ,   die  niet  zo  veel  ftaatfie  voerde ,   als  de  kooplieden  der  groote  maatfehappijen  ge- 

meenlijk plegen  te  doen,  maar  in  alle  Stilte  eenen  aanmerkl ijken  h
andel  dreef. 

De  heer  leoni,  een  rijk  Italiaansch  koopman  te  Basra ,   wiens  zaaken  hij  hier 

waarnam,  had  mij  eenen  aanbevelingsbrief  aan  hem  m
eêgegéven,  waardoor  ik 

veel  beleefdheid  van  hem  genoot.  Dan  wonen
  hier  ook  nog  twee  Europefche 

monniken  van  de  orden  der  karmeliten.  
Een  van  dezelven  heeft  twee  zeer  ver- 

fchfflende  eertitels.  Hij  is  namelijk  pausli
jke  bisfehop  van  Babylon,  en  Franfche 

konful  te  Bagdad.  Hij  was  zo  wel  bi
j  de  Mohammedaanen  als  bij  de  Christen

en 

zeer  o-eiigt,  doch,  toen  ik  hier  was,  w
as  hij  naar  Europa  vertrokken.  Zijn 

amptsrenoot  was  ook  een  vriendlijk  man ,   zo  als  ik  de  meeste  vaders  dezer  or- 

den gevonden  heb.  De  kapucijnen  hebben  deze  Rad  
reeds  voor  lang  verlaten. 

AH’  de  monniken ,   die  naar  deze  gewesten  komen ,   verftaan  gemeenlijk  iet  van 

de  geneeskunde,  waardoor  zij  zïg  groote  befebermer
s  onder  de  aanzienlijke  Tur- 

ken3 maken.  Zij  zijn  ook  alle  zendelingen :   maar  niet  om  Mohammedaanen  te 

bekéren;  want  daardoor  zouden  zij  e
erlang  de  eer  behalen  van  martelaars  

te 

worden;  maar  om  de  Oosterfche  Christenen  te  
bewegen,  dat  zij  den  paus  als 

het  opperhoofd  der  kerke  erkennen.  Men
  kan  ligt  denken,  dat  de  geestlijken 

van  de  andere  partijen  niet  onverfchillig  
daar  omtrent  zijn,  en  dat,  als  zij  over  

de 

Europefche  geestlijken  hunne  klagten  
inbrengen  ,   de  Turkfche  regering  d

e 

afvalligen,  voornaamlijk  als  zij  rijk  
zijn,  te  deeg  laat  betalen.  Desmettegen- 

ftaande  hebben  de  karmeliten  te  Bagdad  
reeds  den  grootften  hoop  der  Ooster- 

fche Christenen,  die  zig  hier  bevinden,  op  hunn
e  zijde  getrokken,  ja  de  Nes- 

toriaans, de  oude  Christenen  van  dit  land,  hebben  
aan  de  verenigden  zelfs 

O   o'3  Eun- 
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hunne  kerk  moeten  inruimen.  Jooden  heeft  men  hier  zeer  veel,*  maar  Bania- 

nen  en  Vuuraanbidders  in  het  geheel  niet. 

Ik  heb  daar  éven  gezegd,  dat  de  Europefche  monniken  zig  door  de  genees- 

kunde groote  befchermers  maken ;   nogthans  zal  een  bekwaam  Europesch  ge- 

neesheer daar  niet  ligt  zijn  fortuin  maken.  Een  geneesheer,  d’erbel  genoemd, 

die  met  den  keizerlijken  internuntius  naar  Konftantinopel  kwam ,   en  uit  begeer- 

te om  de  waereld  te  bezien,  verder  naar  Afië  reisde,  in  hoop,  dat  hij  met  zij- 

ne wétenfehap  ten  minften  de  reiskosten  zou  kunnen  verdienen ,   kwam  ook  te 

Bagdad.  Hier  werd  hij  aanftonds  hakim  bafchi  (lijfartz  van  den  pafcha)  en  kreeg 

daarenboven  veel  te  doen  bij  de  aanzienlijken  der  ftad.  Doch  de  laatften  betaal- 

den flegt ,   en  de  pafcha  haast  in  het  geheel  niets.  Eindelijk  befloot  hij ,   zijn  for- 

tuin bij  de  Engelfchen  in  Oostindië  te  gaan  zoeken.  Hij  was  reeds  buiten  de 

ftad,  om  naar  Helle  te  reizen,  doch  moest  op  bevel  van  den  Kichja  terug  ké- 

ren, die  tot  réden  daarvan  inbragt,  dat  de  pafcha  tégen  de  Arabiërs  te  veld  ge- 

trokken was,  en  waarfchijnlijk  gekwetften  zou  méde  brengen,  wanneer  een 

goed  geneesheer  te  ftade  zou  komen,  Midlerwijl  zond  hij  met  hulp  der  Engcl- 

fchen  alle  zijne  goederen  naar  Basra ;   en ,   eens  verlof  gekrégen  hebbende  ,   om 

eenen  voornaamen  Mohammedaan,  die  krank  was,  te  Mefched  Ali  te  gaan  be- 

zoeken ,   vertrok  hij  zelf  derwaard.  Ik  ontmoette  dezen  heer  d’erbel  te  Ba&- 

ra,  als  hij  gereed  was  om  met  een  Engelsch  fchip  naar  Bombaij  en  Bengalen  te 

gaan.  Hij  is  ook  weer  naar  Europa  gekomen.  Mogelijk  krijgen  wij  dus  van 

hem  nog  eene  reisbefchrijving. 

In  het  voorgaande  hebben  wij  aangemerkt ,   dat  fultan  murad  de  ftad  Bagdad 

in  het  jaar  163  8 ,   of  der  hedsjera  1048,  van  de  Perzen  veroverd  heeft.  Zédert 

hebben  hier  de  volgende  paschas  geregeerd  (*): 

1.  Kutfckik 

(*)  De  Oosterlingen  hebben  geen  van  of  geflagtnaam.  Daarbij  zijn  de  meeste  pafchas  van 

Christen  ouders  geboren ,   en  zeer  jong  naar  Turkijën  gekomen.  Wanneer  derhalven  de  Moham- 

medaanfche  naam,  dien  men  hun  gegeven  heeft,  meermaalen  voorkomt,  zet  men  gemeenlijk 

eenen  bijnaam  vooraan,  om  den  eenen  pafcha  van  den  anderen  te  ondeifcheiden.  Ik  heb  de 

betékenis  van  zommigen  dezer  bijnaamen  méde  aangehaald,  hetwelk  kan  dienen,  om  den  fmaak 

der  aanzienlijke  Turken  in  dit  ftuk  te  léren  kennen. 
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Kutjchik  (de  kleine)  Hasjcin  Pajcha  -   • 

Derwi/ch  (een  die  niet  veel  om  de  waereld  geeft)  Mo- 

hammed Pafcha  - 

Kutfchk  Basjan  Pajcha  - 

Beid  (de  dolle,  onbezuisde)  Hasfan  Pajcha  - 

Muja  Pajcha  ....
. 

Mohammed  Pajcha  ....
 

Maktül  (die  vermoord  is)  Ibrahim  Pajcha 

Arslan  Pajcha  ■ 

H'ösjein  Pajcha 

Mellik  (de  Engel  of  de  fchoone)  Ach
ned  Pajcha  - 

Kara  (de  zwartagtige)  Mujtaja  Pajcha
 

Mortada  Pajcha 

Kdrrdm  (die  veel  aalmisfen  gaf)  Mohammed  Pa
jcha 

Chajdki  Mohdmmed  Pajcha  (deze  heeft  
den  bijnaam  Cha- 

Jdki  gekregen ,   wijl  hij  te  Konftantinopel  in  het
  corps 

gediend  had,  dat  de  ftraatrovers  moet  
opfpeuren.) 

Kenbur  (de  gebochelde)  Mujlaja  P
ajcha 

Pombog  (de  zeer  blanke)  Mujtaja  P
ajcha 

Kara  (de  zwartagtige)  Mujtaja  Pajcha 

Ibrahim  Pajcha  • 

Kara  Mujtaja  Pajcha  -   - 

Gehchdar  (die  zwaerddrager  bij  den  fultan  is  geweest) 

Hösjein  Pajcha  - 

Abderrachmdn  Pajcha  - 

Kapldn  Pajcha  - 

Omar  Pajcha 

Ibrahim  Pajcha 

Omar  Pajcha  ....
 

Serhausch  (de  dronkaard)  Achned  Pajcha 

Omar  Pajcha  - 

Ilasjan  Pajchq  (voor  de  eerftemaaï) 

Aanv.  der  I 
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29.  Bafargan  (de  koopman)  Achmed  Pafcha 

30.  Kitchoda  Achmed  Pafcha 

31.  Kalaile  Achmed  Paf cha  - 

32.  Ali  Paf  cha  .   ..  -   - 

33.  Ismael  Pafcha  - 

34.  Daldab'an  (die  geen  fchakfchür  of  grootenrooden  broek 

plagt  te  dragen)  Mujiafa  Pafcha 

35.  Juf  of  Pafcha  , 

36.  Ali  Pafcha  - 

37.  Hasfan  Pafcha  (voor  de  tweedemaal) 

38.  Achmed  Pafcha  (voor  de  eerftemaal) 

39.  Ismael  Pafcha  - 

40.  Tefal  (de  hinkende)  Mohammed  pascha 

4 1.  Achmed  Pafcha  (voor  de  tweede  maal) 

42.  Hadsji  (die  naar  Mekka  gereisd  is)  Achmed  Pafcha 

43.  Radsjeb  Pafcha 

44.  Altfchi  Pafsha 

45.  Mohammed  Pafcha}  Teridkl.  (de  hitzige).  Deze  vier 

paschas  regeerden  zamen  maar  2   j   aar  en 

46.  Soleiman  Pafcha  - 
47.  Ali  Pafcha  el  ddsjemi  (de  Pers) 

48.  Omar  Pafcha  -   .   - 

De  Rad  Bagdad  was  tot  in  1114  (1702,) ,   als  hassan  pafcha  voor  de  tweede 

maal  aan  de  regering  kwam,  in  eenen  flegten  Raat.  Want  eertijds  regeerden  de 

pafchas  altoos  maar  een’  korten  tijd,  en  flegts  in  naam;  want  binnen  de  Rad,  wa- 
ren de  janitzaaren ,   en  buiten,  de  Arabiërs  meester.  De  koophandel  werd  in 

dit  gebied  niet  bcfchermd.  De  Turlriche  en  Sirifche  kooplieden  reisden  om  die 

réden  naar  Isfahan ,   alwaar  zij  kooplieden  uit  alle  gewesten,  en  inzonderheid  uit 

Indië, konden  vinden.  Hassan  pascha  had  de  regering  lang  genoeg  in  handen ,   om 

niet  alleen  de  janitzaaren ,   maar  ook  de  Arabiërs  in  bedwang  te  brengen ,   en 

daar  door  de  veiligheid  in  zijn  gebied  te  herftellen;  maar  hij  was  alleenlijk  pafcha 

van  Bagdad  en  van  het  gebied  tot  deze  Rad  behorende.  De  provincie  Schdhhr 
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esful,  waar  toe  het  grootfte  gedeelte  van  Kwrdesthn  gerékend  werd ,   had  insge- 

lijks een’  pafcha  van  den  ee riten  rang:  daarenboven  was  er  een  pascha  te  Basra , 

en  de  woiwode  te  Mardh  werd  ook  onmiddellijk  door  den  fultan  benoemd. 

Wijl  de  binnenlandfche  onlusten  in  Perfië  reeds  onder  zijne  regéring  begonnen , 

en  de  Turken  deze  gelégenheid  wilden  waarnemen ,   om  den  Perzen  eenigc  pro- 

vinciën te  ontweldigen ,   werd  hassan  pafcha  daar  toe  gebruikt ,   en  deze  gedroeg 

zig  daarin  zo  wél,  dat  voor  eerst  Mardïn  met  zijn  pafchalik  verenigd  werd.
  Hij 

breidde  zijne  grenzen  nog  verder  uit.  Hij  wist  de  Arabiers  te  bewégen ,   dat  zij 

alle  nieuwe  pafchas ,   die  van  Konftantinopel  naar  Basra  gezonden  werden ,   of 

geheel  terug  joegen,  of  hen  ten  minsten  aanhielden.  Enalfchoon  zij  naar  B
as- 

ra kwamen,  hadden  zij  daar  zo  veel  verdriet  van  de  inwoners,  en  zo  veele 

kosten  wégens  de  gedurige  oorlogen  met  de  Arabiërs ,   dat  niemand  dit  pafchalik 

meer  wilde  hebben-  In  dien  tijd  zogt  hassan  bet  voor  zijnen  zoon  achmed,  en 

verkreeg  het  met  weinig  moeite ;   want  hij  beloofde  jaarlijks  eene  zéke
re  fom 

te  betalen ,   en  de  fultan  had  in  de  laatfle  jaaren  fchier  meer  onkosten  om
  Basra 

gemaakt  /dan  de  inkomften  daarvan  bedroegen.  
Hij  ftierf  eindelijk  aan  eene 

ziekte  te  Kimavfchah,  op  eenen  veldtogt  naar  Hamd'a
n,  na  dat  bij  Bagdad  22 

maanjaaren  na  elkander  geregeerd  had. 

Achmed,  die,  als  pafcha  van  Basra,  zijnen  vader  op  den  gemelden  veldtog
t 

verzelde ,   fpoedde  zig  naar  Hamdan ,   en  veroverde  deze  ftad  in  korten  tijd.  Hij 

verwierf  daar  door  zulk  eenen  roem ,   dat  hij  niet  alleen  tot  pafcha  van  Bagdad 

benoemd  werd,  maar  ook  Basra  en  Mardïn  behield,  op  dat  hij  in  Haat  zou  zijn, 

om  den  oorlog  tégen  de  Perzen  met  te  meer  ijver  en  nadruk  te  kunnen  voord- 

zetten. Plet  was  onder  zijne  regéring ,   dat  nadir  schau  de  ftad  Bagdad,  in  het 

jaar  1732,  agt  maanden  te  vergeefs  belégerde.  Achmed  
paicha  fbelde  dezen 

Vreeslijken  vijand  der  Turken  te  vréden,  met  hem  de  kanonnen  weer  te  géven, 

die  hij  te  Hamdhn  veroverd  had.  Hij  regeerde  de  eerfte  maal  1 1   maanja
aren  na 

zijnen  vader.  De  toenmalige  vifir,  welke  met  hem  de  veroveri
ng  van  Ham  dim 

bijgewoond  had ,   en  zédert  nijdig  over  achmed  was  gewoi  den ,   wist  de  zaak 

zo  te  beleggen,  dat  een  ander  in  zijne  plaats  benoemd  werd,  en  men 
 dagt,  dat 

achmed  dit  gouvernement  niet  vrijwillig  zou  afftaan ;   en  dan  zou  de  vifir  hem 

a's  een’  weerfpanling  hebben  kunnen  aanklagen,  en  zijn  hoofd  eilchen;  doch 

achmed  gehoorzaamde  aanftonds  tiet  bevel  des  fultans.  In  een’  tijd  van  twee 
II.  deel.  Pp  jaa- 
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jaaren  werden  verfcheiden  pafchas  gezonden ,   doch  dezen  hadden  ,   ten  dcele 

van  de  inwoners,  ten  deele  van  de  Arabiers ,   zeer  veel  verdriet.  Er  heerschte 

in  dit  gouvernement  de  grootfte  wanorde:  en  wijl  men  te  Konftantinopel  voor 

de  Reeds  aangroeijende  magt  van  nadir  schaii  vreesde,  was  men  als  genood- 

zaakt, achmed  weer  naar  Bagdad  te  zenden,  indien  men  dit  gewest  niet  wilde 

laten  verloren  gaan.  Nu  ft  rek  te  hij  zijne  magt  nog  verder  uit.  Op  veroverin-' 

gen  in  Perfië  tégen  nadir  schaii  kon  hij  niet  denken.  Doch  hij  vond  zig  aan 

het  hoofd  des  Turkfchen  légers,  tégen  deze  ontzaglijke  nabuuren ,   en  bij  deze 

gelégenheid  trok  hij  niet  alleen  Kurdestan ,   maar  ook  van  de  overige  distrikten 

van  het  gouvernemet  Schahhr  esfül  zo  veel  aan  zig,  dat  alleenlijk  met  wei- 

nige dorpen  overig  bleef,  werwaard  de  ft;  1   tan  zédertflegts  eenen  pafcha  van  twee 

paerdenftaerten  zend.  Nadir  schah,  zegt  men,  plagt  te  zeggen,  dat  achmed 

fchranderer  was,  dan  zij  beiden,  namelijk  hij ,   en  defultan;  want  toen  men  hem 

eens  andermaal  van  Bagdad  wilde  verwijderen ,   wist  hij  de  zaak  zo  te  beftéken  , 

dat  de  Perzen  Basra  belegerden  (*) ,   waarop  hij  dan  niet  alleen  op  nieuw  in  zijne 

post  bevestigd  werd ,   maar  ook  zo  veel  geld,  gefchuten  dergelijken  van  Konftan- 

tinopel kreeg,  als  hij  maar  begeerde,  om  het  gewest  te  kunnen  verdédigen.  De 

fultan ,   zegt  men ,   had  verfcheiden  maaien  eenen  capidsji  baf chi  naar  Bagdad  ge- 

zonden, om  zijn  hoofd  te  halen.  Maar  achmed  pascha  had  niet  alleen,  gelijk 

alle  pafchas,  eenen  kapu  kiahj aji ,   of  zaakvoerder,  te  Konftantïnopel,  maar  ook 

vrienden  bij  den  vifir ,   die  hem  van  al  hetgeen  er  tégen  hem  bedoten  werd ,   ken- 

nis gaven.  Ook  had  hij  vrienden  onder  weg,  die  de  capidsjis  dikwijls  lieten  ver- 
moorden of  plonderen ,   voor  dat  zij  zijne  grenzen  bereikten.  Eens  werd  er  een 

zo  heimlijk  afgezonden,  en  maakte  zo  veel  lpoeds,  dat  achmed  eerst  eenigeuu» 

xen  voor  zijne  aankomst  berigt  daarvan  kon  krijgen.  Achmed  fteeg  aanftonds 

met  zijne  voornaamfte  bedienden  en  flaaven  tepaerd,  onder  voorwendzei ,   dat 

hij  den  elfje rid  wilde  werpen.  Dit  krijgskundig  fpel  der  Turken  is  in  Europa 

reeds  genoeg  bekend.  Ieder  ruiter  namelijk  heeft  eenen  ftalknegt  naast  zig  lopen , 
•   x   die 

(*)  Otter  ,   die  ten  tijde  van  achmed  pafcha  eenigen  tijd  te  Basra  was,  verhaalt  veele  zaaken 

van  de  oproerigheden  der  Arabieren  c-n  de  veldtenten  van  madir  schaii  tégen  de  Turken,  welken- 
bet  boven  gezegde  bevestigen. 
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die  eenen  koker  met  dsjerids ,   dat  is  Rokken  van  omtrent  4   voet  lang,  op  den 

rug  heeft.  Als  zij  op  de  beftcmde  plaats  komen,  plaatzen  de  bedaagde  lieden  zig 

onder  eenen  boom ,   of  bij  eene  fontein ,   om  koffij  te  drinken ,   en  tabak  te  ro- 

ken ;   de  jonge  lieden  vervolgen  elkander  midlenvijl  bij  paaren  ipoorflaags ,   en 

zoeken  eene  gelegenheid ,   om  hunne  tegenpartij  eenen  worp  met  den  dsjerid 

toetebrcngen.  Achmed  pafcba  ontmoette  den  capidsji  bafchi  digt  vóór  de  Rad, 

en  ontvong  hem ,   als  een’  voornaam’  bedienden  des  fultans ,   met  alle  agting. 

Het  dsjeridlpel  bij  alle  aanzienlijke  Turken  als  een  aangenaam  tijdverdrijf  aange- 

merkt wordende ,   nodigde  hij  zijnen  gast,  om  thans  daaraan  deel  te  némen.  Toen 

zij  op  de  beflemde  plaats  gekomen  waren,  verzogt  hij  hem  ,   met  hem  zelven 

partij  te  maken ,   welke  eer  de  andere  niet  durfde  weigeren.  AanRonds  kwam 

een  flalknegt ,   die  den  capidfji  bafchi  eenen  dsjerid  aanbood.  Achmed  nam  er 

eenen  uit  den  koker  van  zijn’ eigen  dienaar,  vervolgde  den  geenen ,   die  geko- 

men was  om  zijn  hoofd  te  halen ,   en  doorboorde  hem  in  den  eerden  worp. 

Daarop  fprong  hij  vaardig  van  het  paerd,  omhelsde  denflervendcn  capidsji  bafchi , 

betuigde,  dat  zijn  dienaar  den  verkeerden  koker  genomen  had ,   (namelijk  dien 

met  Rokken,  die  met  ijzer  heilagen  zijn;  want  de  gewoone  dsjerids  zijn  onbe- 

hagen) en  dat  hij  verders  niets  kwaads  tégen  hem  in  den  zin  kon  hebben ,   aan- 

gemerkt bij  zo  onverwagt  in  bet  gezelichap  was  gekomen.  Ondeitusfchen  moest 

de  dienaar  des  fultans  zijn  léven  laten,  en  achmed  pafcha  zond  de  papieren, 

die  bij  hem  gevonden  werden ,   met  veel  verontfchuldigingen  weer  naar  Kon- 

ftantinopel. 

Achmed  pafcha  liet  maar  twee  dogters  na ,   beiden  van  zijne  gemaalin.  Adi- 

le,  de  oudflc,  verloofde  hij  bij  eene  zonderlinge  gelegenheid.  Hij  was  een 

groot  liefhebber  van  de  leeuwenjagt,  en  heeft  ook  ménigen  leeuw  met  
eigen 

hand  geveld;  cn  als  iemand  hem  daarbij  te  hulp  wilde  komen,  nam  hij  het  ge- 

meenlijk kwalijk,  wijl  het  fcheen,  als  of  men  hem  niet  flerk  en  behendig  ge- 

noeg agtte  ,   om  zig  aan  zulk  een  dier  te  kunnen  wagen.  Het  gebeurde 
 eens, 

dat  een  ongemeen  groote  leeuw  opgedréven  werd.  Meer  dan  40  van  
zijne  be- 

dienden en  flaaven  dagten,  dat  zij  hem  thans  het  vermaak  ook  niet  raogten  
be- 

némen, om  dat  dier  alleen  te  vervolgen,  en  bléven  allen  terug.  Doch  een  van 

hun,  soleiman  genoemd,  een  Georgiër  van  geboorte,  die  doornAssAN  pas
cha 

gekogt  en  opgevoed  was ,   volgde  hem  van  verre.  Achmed  bereikte  den  leeuw , 

Pp  2   viel 
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viel  hem  aan,  doch  brak  zijne  fpeer,  en  moest  na  de  vlugt  némen.  Soleiman 

fchoot  tot  zijne  hulp  toe,  doorftak  den  leeuw,  en  redde  op  die  wijze  het  léven 

zijns  heeren,  die  anders  onfeilbaar  binnen  weinig  minuuten  zou  vcrfcheurd  zijn 

geworden.  Voor  dezen  dienst  beloofde  hij  hem  op  ftaande  voet  zijne  oudfte 

dogter,  en  hield  naderhand  zijn  woord.  Soleiman,  die  maar  eene  matige  be- 

diening bij  den  pafcha  had,  werd  op  eenmaal  fchatmeester,  en  klom  zo  van  den 

eenen  eeretrap  tot  den  anderen,  tot  dat  hij  kichja  werd,  het  welk  te  Bagdad 

in  het  kleine  is,  wat  de  vifir  bij  den  fultan  in  het  groote  verbeeld. 

Na  dat  achmed  in  alles  23  maanjaaren  over  het  groote  pafchalik  Bagdad  ge- 

régeerd  had,  ftierf  hij  op  eenen  veldtogt  tegen  de  Kurden,  welken  degewoone 

fchatting  niet  wilden  betalen.  Alle  de  ftédehouders  van  verfcheiden  gewesten 

en  ftéden  waren  hun  geluk  deels  aan  achmed,  deels  aan  h   assan  pafcha  ver- 

fcbuldigd ;   de  andere  onderdaanen  hadden  zig  bij  de  regering  dezer  beide  pafchas 

zeer  wél  bevonden ;   allen  waren  soleiman  kichja  reeds  om  des  vaders  en  groot- 

vaders zijner  gemaalin  wille  genegen ,   behalven  dat  hij  ook  om  zijne  dapperheid 

in  groote  agting  was.  Maar  te  Konftantinopel,  daar  men  reeds  voor  lang  naar 

den  dood  van  achmed  verlangd  had,  was  men  nietgenégen,  om  de  regéring 

van  zulk  een  gewigtig  gewest  langer  in  ééne  familie  te  laten.  De  fultan  zond 

daarom  aanftonds  eenen  nieuwen  palcha  naar  Bagdad;  en  op  dat  ook  de  onder- 

daanen ten  deele  te  vréden  mogten  gefteld  worden ,   benoemde  hij  soleiman  tot 

pafcha  van  Basra.. 

Maar  de  nieuwe  pafchas  ontmoetten  ongemeen  groote  zwarigheden.  Een 

derzelven  werd  reeds  op  zijne  reize  derwaard  door  de  Arabiërs  aangevallen  en 

geflagen,  en  deswégens  te  Bagdad  zeer  befpotlijk  ontvangen;  een  tweede  ftierf 

onder  weg.  Over  allen  kwamen  klagten  naar  Konftantinopel ,   dat  deze  heeren 

niet  gefchikt  waren ,   om  zulk  eene  gewigtige post  te  bekléden.  Metéén  woord,, 

binnen  twee  jaaren  werden  vier  pafchas  naar  Bagdad  gezonden,  en  de  inwoners 

waren  met  geen  derzelven  te  vréden.  f   indelijk  kwam  soleiman  met  zijne  huis- 

troepen  (yts  agafis')  van  Basra  tot  Semaue.  De  toenmalige  palcha  zond  hem- 
bevcl ,   dat  hij  terug  moest  trekken ;   doch  hij  rukte  nog  verder  voord ,   tot  Dis- 

wanie ,   alwaar  in  dien  tijd  een  ali  Aga  het  bevel  voerde,  die  zig  insgelijks  on- 

der de  vorige  pafchas  verhéven  had ,   en  soleiman  zeer  genegen  was.  Deze  on- 

derfteunde  hem,  met  geld,  doch  vlugtte  naar  Bagdad,  om  den  pafcha  van  de 

groo~
 

\ 
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groote  voordgangen  van  soleiman  berigt  te  geven.  Hierop  werd  in  allen  haast 

een  léger  van  '4  duizend  man  te  zamen  gebragt ,   waarmede  de  pafcha  zelf  den 

viiand  tégen  trok.  Hij  trof  soleiman  met  omtrent  8oo  man  bij  Helle  aan,  en 

was  verbaasd,  als  hij  zag,  dit  deze  met  zulk  eene  handvol  volks  nog vvjlde  on* 

dernémen ,   hem  te  ontvangen.  Doch  ali  aga  had  gedurende  zijn  kort  verblijf 

te  Bagdad  alle  de  hoofden  der  verfcheiden  benden  in  de  belangen  van  soleim
an 

getrokken.  De  vijand  rukte ,   volgens  het  geen  afgefproken  was ,   aanltonds  op 

den  pafcha  met  zijne  huistroepen  aan.  Deze  nam  ras  de  vlagt,  en  
a:l’  de  ben- 

den van  Bagdad  gaven  zig  aan  den  overwinnaar  over.  De  pafcha  vond  bij  zij- 

ne terugkomst  zelfs  de  ftadspoorten  gefloten ;   doch  soleiman  werd  met  alge- 

meene  vreugde  ontvangen.  Daarop  werd  een  groote  divan  vergaderd,  in  wel. 

ken  alle  de  aanzienlijken  van  Bagdad  tégenwoordig  waren.  Men  ftelde  eene 

grooie  klagte  op  over  all’  de  palchas,  die  van  Konftantinopel  gekomen  waren, 

en  allen  ondertékenden  dezelve ;   men  flelde  den  flegten  toeftand ,   waarin  dit 

gewigtig  pafchalik  zédert  den  dood  van  achmkd  geraakt  was ,   op  de  beweeglijk- 

L   wijze  voor;  men  verzékerde,  dat  niemand  in  
Raat  was,  om  het  weêr  in  zijn 

vorigen  bloei  te  brengen,  dan  soleiman,  e.  z.  
v.  Met  één  woord,  deze  kreeg 

niet  alleen  de  bevestiging  als  pafcha  van  Bagdad  
van  den  fultan,  maar  alle  de  ge- 

westen en  diflrikten  ,   die  hassan  en  achmed  palcha  aan  
zig  getrokken  hadden, 

werden  ook  aan  hem  ingeruimd. 

Soleiman  pafcha  regeerde  13  maanjaaren  met  zo  veel  goedkeuring,  dat  de 

Arabiërs  bij  zijnen  dood  klaagliederen  maakten,  die  men  nog  dikwijls  in  dekof- 

fijhuizen  en  op  de  flxaaten  te  Bagdad  hoort.  Nooit  zijn  de  Arabiërs  in  zijn  ge
- 

bied zo  wél  in  orde  gehouden ,   als  onder  zijne  regering  en  onder  d:e  van  zijnen 

fchoon vader.  Te  voren  durfde  geen  vaartuig  het
  te  wagen  van  Helle  naar  Basra  te 

gaan,  zonder  eenen  geleidsman  méde  te  némen  ,   en  deze  deed  zig  daai  wel  voor 

betalen.  Naderhand  kon  een  eenig  perfoon ,   zowel  op  den  Eufraat  en  den  Ti- 

ger,  als  te  lande,  door  het  ganfehe  gebied  
reizen,  zonder  dat  hij  behoefde  te 

vrézen  van  geplonderd  te  worden.  Wijl  nu  d
e  kooplieden  te  dezen  tijde  inPer- 

fië  niet  veel  veiligheid  vonden ,   werd  de  handel  van  Indië,  die  te  voren  over 

Cambron  en  Isfahan  was  gevoerd,  allengs  over  Basra  en  Ba
gdad  gedreven,  waar- 

door dan  ook  deze  Réden  zeer  bloeiden.  Soleiman  inzonderhe
id  zag  van  de 

Arabiërs  niets  door  de  vingers.  Hij  overviel  hen  gemeenlijk 
 zo  onverhoeds', 

Pp  3   dat: 
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dat  zij  geen  tijd  hadden  om  de  vlugt  in  de  woeRijne  te  némen.  De  Bedouinen 

noemen  hem  nog  tot  héden  Abu  el  Iejl,  dat  is,  den  vader  der  nagt,  wijl  hij  ge- 

meenlijk des  nagts  tégen  hen  plagt  optebréken,  en  niet  te  rusten,  voor  dat  hij 

ze  ingehaald  had.  Maar  te  Bagdad  noemt  men  hem  soleiman  den  leeuw.  Men 

heeft  mij  zelfs  voor  de  waarheid  verhaald,  dat  hij  eens  in  9   dagen  naar  Damasko 

was  getrokken,  en  de  Rad  geplonderd  had,  om  dat  de  Arabiërs,  die  onderden 

pafcha  aldaar  liaan ,   eene  groote  karavane  van  Bagdad  geplonderd  hadden.  Dus 

kastijdde  hij  ook  de  naburige  paschas,  als  zij  de  zwervende  Rammen  Arabiërs 

in  hun  gebied  niet  in  toom  hielden.  Dit  zal  cenen  Europeer  vreemd  voorko- 

men, die  weet,  dat  zo  wel  het  gouvernement  van  Damasko ,   als  dat  van  Bag- 

dad, aan  den  Sultan  behoort.  Doch  in  Turkije  is  het  niets  zeldzaams,  dat  ook 

de  pafchas  kleine  oorlogen  onder  elkander  voeren. 

In  plaats  dat  achmed  pafcha  zulke  lieden ,   wier  dapperheid  algemeen  bekend 

was,  zeer  hoog  fchatte,  zelfs  wanneer  zij  zijne  vijanden  waren,  hield  solei- 

man het  voor  eene  verkleining  van  zijne  eer  ,   wanneer  men  van  de  ongemeene 

dapperheid  van  een’  ander’  fprak.  Een  overwonnen  vijand ,   die  zig  dapper  té- 
gen hem  gekwéten  had,  kon  daarom  ook  geen  genade  van  hem  verwagten. 

Niets  dat  men  soleiman  meer  te  last  legt ,   dan  dat  hij  zig  geheellijk  van  zijne 

gemaalin  liet  regéren.  Adile  ciiatun,  dogter  van  een  en  pafcha  van  den  eer- 

Ren  rang,  die  nooit  vergat,  dat  haar  gemaal,  fchoon  pafcha  van  drie  paerden - 

ftaarten  ,   in  zijne  jeugd  een  Raaf  van  haaren  vader  was  geweest ,   was  zeer  trots 

en  heerschzugtig.  Zij  bepaalde  zékere  dagen ,   op  welken  de  onderdaanen ,   die 
iets  te  verzoeken  of  te  zeggen  hadden ,   zig  bij  haar  konden  vervoegen.  Als  eene 
Mohammedaanfche  mevrouw,  kon  zij  met  mansperfoonen  zéker  niet  alleen  fpréken; 

en  daarom  bléven  dezen  dan  ook  in  een  voorvertrek;  terwijl  een  gefnédene  het 

verzoek  aannam ,   en  het  antwoord  terug  bragt.  Op  deze  wijze  werd  zij  van 

alles  onderrigt ,   en  zomtijds  belei  zij  de  zaak  zó ,   dat  bevélen  herroepen  wer- 

den, die  te  voren,  beide  door  haaren  gemaal  en  den  kichja  weloverwogen,  ge- 
géven  waren.  Adile  chatun  wist  ook  nieuwe  inkomRen  voor  haar  te  vin- 

den. Wanneer  namelijk  een  aga  eene  bediening  krijgt  of  in  dezelve  bevestigd 

word,  zend  de  pafcha  hem  bij  de  aanflelJing  cenen  pels ,   en  een  regerende  fchech 

over  eenen  Ram  Arabiërs  krijgt  bij  zulke  gelégenheid  eenen  abba,  of  wijden 

arabifchen  overrok  zonder  mouwen.  De  gemaalin  van  soleiman  pafcha  fehonk 

eerst 
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eerst  aan  de  groote  agas ,   die  reeds  bij  haar’  vader  en  grootvader  in  dienst  waren 

geweest ,   een’  zijden  doek ,   om  dien  om  het  hoofd  te  winden ,   en  zig  bij  plegti- 

gc  gelegenheden  daardoor  van  de  andere  arnptenaaren  des  pascha’s  te  onderfchei- 

den.  .   Wel  ras  werden  er  anderen  gevonden ,   die  dit  zelfde  eertéken  door  ge- 

fchenken  zogten:  en  zo  is  het  in  dit  pafchalik  allengs  tot  een  gebruik  geworden, 

dat  elk  ,   die  een  aanzienlijk  ampt  krijgt,  bij  den  pels  of  den  abba  ook  eenen zij- 

den doek  bekomt  van  de  gemaalin  des  pafcha’s ,   welke  laatfte,  gelijk  men  ligt 
kan  begrijpen,  ook  rijklijk  moet  betaald  worden.  Met  haare  zuster  leefde  adile 

chatun  in  groote  onenigheid.  Deze  was  getrouwd  aan  eenen  achmed  aga , 

eenen  heer,  die  van  aanzienlijke  ouders  geboren,  en  van  elk,  zelfs  van  solei- 

man pafcha,  zeer  geagt  was.  De  vifir,  zegt  men,  had  dezen  aciimed  aga  eens 

aangeboden ,   hem  de  post  van  zijnen  zwager  te  bezorgen ,   indien  hij  dezen  van 

kant  wilde  maken,  doch  hij  had  de  aanbieding  met  verontwaardiging  verwor- 

pen. Zodra  adile  chatun  van  zulk  eene  onderhandcling  berigt  gekregen  had, 

Helde  zij  de  zaak  baaren  gemaal  in  diervoegen  voor,  als  of  achmed  aga  zelf  zogt 

pafcha  te  worden.  Dit  kostte  hem  zijn  léven.  De  beide  zusters  geraakten 

daardoor  nog  meer  in  onmin  met  elkander,  tot  dat  soletman  zijne  zwaagerin 

eindelijk  overreedde,  om  met  zijnen  kichja ,   omar,  te  hertrouwen.  Soleiman 

had  zo  min  lust  om  zijn  hoofd  eenen  capidsji  bafchi  over  te  géven,  als  zijn 

fchoon vader  achmed.  Wijl  men  ondertusfehen  te  Konftantinopel  wel  bemerk- 

te ,   dat  de  fultan  niet  weer  onbepaald  heer  over  Bagdad  zou  worden ,   zo  lang 

•   dit  geflagt  aan  het  roer  zat,  heeft  men  ook  verfcheiden  maaien ,   zegt  men,  heim- 

lijk  naar  zijn  léven  geftaan :   ten  minften  verzékert  men ,   dat  men  eenige  reizen 

op  hem  gefchoten  heeft,  en  men  twijfelde  niet,  of  zulks  was  op  aanlloking  van 

den  vifir  gefchied.  Bij  zulke  voorvallen  word  in  deze  landen  geen  onderzoek  ge- 

daan ,   maar  als  men  den  dader  kan  ontdekken  ,   word  hij  aanftonds  ge  lira  ft. 

In  het  voorgaande  is  reeds  gezegd ,   dat  achmed  pafcha  in  eenen  veldtogt  té- 

gen de  pafchas  van  Kurdejian  zijn  léven  verloren  heeft.  Hij  ftierf eenen  natuur- 

lijken dood;  nogthans  hield  adile  chatun  geen  rust,  voor  dat  haar  gemaal 

den  dood  haars  vaders,  bijzonder  gewroken  had ,   aan  eenen ,   die  de  voornaamfte 

oorzaak  van  den  veldtogt  was  geweest.  Soleiman  pafcha  ging  eenige  reizen 

naar  Kurdellan,  doch  kon  hem  niet  krijgen,  wijl  hij  telkens  op  het  gebergte 

ontfnapte.  Eindelijk  deed  hij  hem  de  duurlte  verzékeringen  van  zijne  vriend- 

fchapj. 
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ichap ,   en  adile  chatun  zond  hem  eencn  kostbaaren  doek ,   als  het  grootfte 

téken,  dat  hij  van  haare  en  des  pafcha’s  gunst  kon  verwagten  (*).  Hierdoor 

liet  de  Kurd  zig  overhalen  om  naar  Bagdad  te  komen.  Doch  nauwlijks  was  hij 

aldaar  aangekomen,  of  hij  werd  in  de  gevangnis  geworpen,  en  den  volgenden 

dag  geworgd. 

Deze  heerschzugtige  Turkfche  mevrouw  veröorlofde  haaren  man  niet,  dat  hij 

meer  vrouwen  zou  trouwen,  noch  flavinnen  houden.  Zij  had  zelve  geen  kin- 

deren ,   en  dus  liet  soleiman  geen  erfgenaamen  na ,   dan  deze  zijne  weduwe , 

die  nog  te  Bagdad  woont ,   en  zeer  rijk  is.  Zij  heeft  in  deze  flad  eene  moske  en 

eene  karavanfera  Iat°n  bouwen,  die  naar  haaren  naam  genoemd  worden;  en  in 

andere  Béden  vind  men  insgelijks  dergelijke  ftigtingen  van  haar. 

Toen  soleiman  pafcha  flierf,  was  ali  aga,  van  wien  hier  voor  gefproken 

is,  mutafillim  te  Basra  (**)•  Wijl  hij  fchier  alle  bedieningen  in  dit  gewigtig 

gouvernement  bekleed ,   en  zig  bij  de  onderdaanen  zeer  bemind  gemaakt  had , 

vatte  hij  ten  ec riten  groote  hoop  op  om  pafcha  te  worden.  Goede  aanbevelin- 

gen van  den  divan  te  Bagdad  en  groote  gefchenken,  die  hij  naar  Konftantinopel 

zond ,   bezorgden  hem  ook  eerlang  eene  firma ,   of  zijne  akte  van  den  fultan. 

Hij  regeerde  egter  maar  22  maanden,  en  men  meent,  dat  adile  chatun  voor- 

naamlijk oorzaak  van  zijnen  val  geweest  is.  Hij  was  niet  als  een  Haaf  naar  Bag- 

dad gekomen ,   maar  van  arme  Mohammedaanfche  ouders  in  Perfië  geboren.  In 

zijne  jeugd  diende  hij  bij  den  tafeldekker  van  achmed  pascha,  en  gedroeg  zig 

zo  wél,  dat  de  pafcha  zelf  hem  naar  zig  nam,  in  alles,  wat  van  een’  aanzienlij- 

ken Turk  gevorderd  word,  liet  onderwijzen,  en  allengs  tot  aanzienlijke  bedie- 

ningen verhief.  Wijl  nu  adile  chatun  dezen  ali  van  jongs  af  gekend ,   en 

deze  zijn  geluk  haaren  vader  te  danken  had,  verwagtte  zij  niets  minder,  dan 

dat  zij  na  den  dood  haars  gemaals  ook  nog  een  groot  aandeel  aan  de  regéringzou 

heb- 

(*';  Ives  verhaalt  de  gefchiedenis  van  dezen  Kurd  breedvoerig.  Zie  zijne  Rtize  naar  Indiê  en- 
Perfië,  D.  II. 

(k*)  Deze  is  dezelfde  ali  aga,  dien  ives  op  zijne  reis  van  Basra  naar  Helle  te  Diwanie  ont- 

moette, en  die  zig  zo  vriendlijk  jégens  de  Engelfchen  betoonde.  Zie  het  II.  deel  zijner  ito  na»*- Indiê  en  Perfiè\ 



LAATER  GESCHIEDENIS  der  STAD  BAGDAD.  305 

hebben.  In  deze  verwagting  vond  zij  zig  bedrogen.  Ali  pafcha  wilde  'alleen  » 
en  flreng  regéren.  De  janitzaaren  zijn  te  Bagdad  nog  zeer  magtig ,   en  inzon- 

derheid in  den  tijd,  wanneer  een  pascha  geftorven  is,  en  de  nieuwe  deregéring 
nog  niet  aanvaard  heeft,  in  deze  Rad  éven  zo  oproerig  als  te  Basra.  Dit  corps 
wilde  hij  aanflonds  aan  den  band  leggen;  maar,  wijl  onder  de  burgers  zeer  veelen 

den  naam  van  janitzaar  voeren,  verwekten  dezen,  met  de  troepen  van  den  fultan , 

ten  eerften  eenen  opfland ,   waardoor  ali  pascha  genoodzaakt  werd ,   de  Rad  te 

ruimen.  Ondertusfchen  kwam  hij  door  hulp  der  voornaamflc  Rammen  Arabiërs, 

en  der  grooten  te  Bagdad ,   die  allen  zijne  vrienden  waren ,   eerlang  weeder ;   en 

nu  liet  hij  veele  janitzaaren  het  hoofd  voor  de  voeten  leggen.  Kort  daarop  wer- 

den de  kleine  paschas  in  Kurdejlan ,   als  méde  de  Ram  Chafael ,   waarvan  bl.  234 
gefproken  is,  oproerig.  De  Kurden  bragt  hij  tot  gehoorzaamheid ;   doch  van 
den  Ram  Chafael  werd  hij  derwijze  geflagen,  dat  de  Arabifche  dichters  de  over- 

winning dezer  Moadhn  bezongen,  welk  lied  eerlang  zo  gemeen  werd,  dat 

men  het  zelfs  in  Bagdad  hoorde.  Adile  chatün,  welke  het  ondraaglijk  was, 

dat  zij  nergens  in  gekend  werd ,   en  dat  men  haare  voorflagen  in  het  geheel  niet 

agtte,  en  zelfs  vernemende,  dat  ali  pascha  voornemens  was,  haar  van  Bag- 

dad te  verwijderen,  was  nu  in  allen  ernst  bedagt,  om  zijnen  val  te  bewerken. 

Ali,  zeidemen,  was  heimlijk  een  Schiit  of  aanhanger  der  Perfifchc fekte.  Een 

bewijs  daarvan  was ,   dat  hij  met  de  Kurden  en  janitzaaren ,   welken  Sunniten 

zijn,  wreed  en  onmédedogend  gehandeld  had,  en  daartégen  de  krijgsbenden 
des  fultans  door  den  Ram  Chafael ,   die  tot  de  lekte  fehia  behoort ,   had  laten 
Baan.  Het  gemeen  dagt  terug ,   en  meende ,   zig  meer  gelegenheden  te  binnen  te 

kunnen  brengen,  waarin  ali  blijken  gegé  ven  had,  dat  hij  meer  genegenheid  voor 
de  Schiiten  dan  voor  de  Sunniten  had.  Men  hield  het  derhalven  voor  eene  be- 

Wézen  zaak,  dat  hij  dadelijk  in  zijn  hart  een  ketter  was;  men  vreesde  reeds , 
dat  hij  flegts  naar  eene  gunRige  gelégenheid  wagtte,  om  dit  groote  paschalik  des 

fultans  aan  Perfië  te  kunnen  brengen. 

Onder  de  grooten  te  Bagdad  waren  vijf  heeren ,   die  allen  zeer  jong  als  Raa. 

ven  door  de  vorige  paschas  gekogt,  en  in  den  Mohammedaanfchen  godsdienst 

°Pgevoed  waren.  Dezen  bekleedden  beurtelings  de  grootRe  eerampten ,   ten 

deele  in  de  hofplaats  van  den  pascha,  ten  deele  in  de  gewesten.  Zij  leefden 

a!s  broeders,  en  kenden  ali,  dien  zij  zelfs  'onderfteund  hadden  om  pascha  te •• II.  DE  EL.  Qq 
wor- 
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worden,  al  te  wel,  dan  dat  zij  op  zulke  gerugten  zouden  agt  geflagen  hebben. 

Ondertusfchen  hadden  zij  ook  eene  groote  agting  voor  adile  chatun  ,   als  klein* 

dogter  en  gemaalin  hunner  vorige  wéldoenders,  fchoon  haar  heerschzugtig  ge- 

drag hun  dikwijls  niet  behaagd  had.  Nu  gebeurde  het,  dat  een  dezer  vijf  hee- 

ren  eenen  fchielijken  dood  had ,   en  adile  wist  de  anderen  in  het  denkbeeld  te 

brengen,  dat  hij  van  den  pafcha  vergéven  was,  ja  zij  gaf  te  verdaan,  dat  zij 

berigt  had ,   dat  deze  te  Konftantinopel  verlof  had  verzogt,  om  hen  allen  om  het 

léven  te  mogen  brengen.  Zij  oordeelden  het  derhalven  noodzaaklijk,  nu  voor 

hunne  eigen  veiligheid  te  zorgen.  Te  voren  waren  zij  de  voornaam  de  deunzels 

van  den  pascha  geweest.  Nadat  hij  door  de  janitzaaren  uit  de  ftad  verdr
éven 

was ,   hadden  zij  hem  zelfs  weer  in  de  regering  bevestigd.  Doch  thans  werden 

zij  de  hoofden  van  eenen  opdand,  waarvan  de  pascha  niet  eerder  iet  gewaar 

werd,  dan  toen  hij  hoorde  ,   dat  de  ganfcbe  dad  reeds  de  wapenen  tégen  he
m 

had  opgevat.  Ali  zag  zig  derwijze  van  elk  verlaten ,   dat  hij  geen  ander  mid- 

del vond  om  te  ontkomen ,   dan  in  vrouwen  kléderen.  In  dit  gewaad  werd  hij 

eenige  dagen  daarna,  als  hij  zogt  uit  de  ftad  te  geraken,  om  hulp  bij  de  Arabiërs 

te  gaan  zoeken,  aangehouden,  naar  het  feroj  terug,  en  om  bet  léven  gebragt. 

Na  den  dood  van  ali  werd  aanftonds  een  groote  divan  vergaderd,  om  eenen 

van  de  vier  gemelde  heeren  tot  pascha  te  verkiezen.  Twee  van  dezelven  
ver- 

zogten  om  van  deze  eer  verfchoond  te  wézen,  wijl  zij  oordeelden,  dat  omar, 

clie  thans  Kkhja  was  ,   een  nader  regt  daar  toe  had  ,   om  dat  hij  met  de  jongfte 

dogter  van  achmed  pascha  getrouwd  was.  Een  van  hun  nogthans ,   machmud 

genoemd,  een  goed  krijgsman ,   zou  waarfchijnlijk  zo  beleefd  niet  zijn  geweest ; 

maar  hij  was  in  dien  tijd  Mutajiiïm  te  Basra  en  dus  afwézend.  Omar  was  in  de 

vergadering  tégenwoordig.  Men  hield  den  laatften  voor  geen  man  van  groot 

verftand ,   en  nog  minder  voor  een’  dapper  krijgsheld.  Doch  wégens  zijne  ge- 

jnaalin,  eene  zagtmoedige  en  vriendlijkc  mevrouw,  die  zo  ongelukkig  was  ge- 

weest ,   van  haaren  eerften  man  onfchuldig  te  zien  ombrengen  ,   en  boven  dien 

nog  veel  van  de  trotsheid  haarer  oudere  zuster  had  moeten  lijden ,   werd  omar 

kichja  door  den  ganfehen  divan  voorgeflagen.  Men  ftelde  een  breedvoerig  be- 

rigt aan  den  fultan  op ,   waar  in  men  verzekerde ,   dat  ali  pascha  een  ketter , 

en  zijn  oogmerk  geweest  was,  de  ftad  in  handen  der  Perzen  te  léveren;  dat  het 

gemeen  om  deze  en  andere  réden  eenen  opftand  verwekt,  en  hem  vermoord 
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had;  dat  zo  welde  Arabiërs  als  de  de  Kurden  weêrfpannig  waren  geworden ; 

dat  zij  tot  het  herftellen  der  rust  niemand  zo  bekwaam  agtten  ,   als  omar  kich- 

ja ;   dat  de  divan  hem  verzogt  had  de  regering  te  aanvaarden ,   in  hoope ,   dat  de 

fultan  hem  daarin  zou  bevestigen  e.  z.  v.  Omar  kreeg  daarop  zijne  aanftelling 

als  pascha  in  den  zomer  des  jaars  1764. 

In  het  volgende  jaar  trok  omar  pascha  tégen  den  Ram  Chafael  te  veld.  Lem- 

lim,  de  verblijfplaats  van  den  fchech,  Rak  hij  in  den  biand,  en  liet  6   of  7 

der  voornaamfte  fchechs  onthoofden.  De  hoofden  zond  hij  naar  KonRantinopel 

met  een  berigt,  als  of  hij  nu  al?  de  Arabiërs  zo  klein  gemaakt  had,  dat  zij  zig 

voortaan  Ril  zouden  moeten  houden.  Om  deze  overwinning  ontvong  hij  ook 

veele  gelukwenfchingcn  van  den  Vifir.  Midlerwijl  kwam  de  regerende  fchech, 

die  zig  bij  de  aankomst  van  den  pafcha  op  de  vlugt  begéven  had,  nu  Wéder, 

noodzaakte  den  nieuwen  fchech,  hem  de  regering  weer  afteftaan ,   enden  pascha, 

die  geen  lust  had  om  aanRonds  eenen  nieuwen  veldtogt  te  beginnen ,   hem  daar- 

in te  bevestigen.  Hier  voor  is  reeds  aangemerkt ,   dat  de  Ram  Kèafr  den 

pascha  ook  veel  verdriet  aangedaan  heeft.  Doorgaans  gaat  er  fchier  geen  'jaar 

voorbij ,   waarin  de  pascha  van  Bagdad  niet  tégen  de  Arabers  of  Kurden  te  veld 

moet  trekken:  en  de  paschas  hebben  hunne  rekening  zo  wél  wéten  temaken, 

dat  men  mij  verzékerd  heeft,  dat  de  fultan  in  de  laatRe  jaaren  ilegts  weinig  of 

in  het  geheel  niets  van  de  inkomsten  van  dit  groot  gouvernement  getrokken 

heeft. 

De  gemaalin  van  omar  pascha  veroorloofde  hem  noch  om  meer  vrouwen  te 

némen ,   noch  om  flaavinnen  te  houden  ,   en  bij  haar  had  hij  in  het  geheel  geen 

kinderen.  Wanneer  derhalven  omar  pascha  zal  geRorven  zijn ,   hebben  de  Tur- 

ken van  het  geflagt  van  achmed  pascha  niets  meer  te  vrézen.  Doch  de  onder- 

daanen  zijn  reeds  zédert  eenige  jaaren  gewend  om  zelven  eenen  pascha  te  ver- 

kiezen ,   en  het  is  daarom  te  denken ,   dat  de  fultan  nog  wel  verder  genoodzaakt 

zal  zijn,  den  pascha,  door  hun  benoemd,  in  zijne  waardigheid  te  bevestigen, 

indien  deze  fchoone  provincië  niet  nog  ten  laatRcn  ganschlijk  verwoest  zal 

worden ,   en  zelfs  in  de  handen  der  Perzen  vallen  (*). 

!   '   De 

(*)  Toen  Basia  in  het  jaar  1775,  door  de  troepen  van  keri^i  khüjn  belegerd 'werd,  geloofde 

Qq  2   men 
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De  regeringsvorm  te  Bagdad  is  volkomen  Konflantinopelsch.  De  pascha 

vervult  fchier  alle  bedieningen  in  zijn  groot  gouvernement  naar  eigen  goedvin- 

den; doch  zaaken  van  grooter  gewigt  moeten  altoos  inden  divan  voorgeReld 

worden.  De  voornaamftcn ,   die  in  deze  raadsvergadering  hunne  Rem  kunnen 

géven ,   zijn : 

Alle  oude  en  ervaren1  mannen,  die  kichja  bij  den  pascha,  Mutajillbnte  Bas- 

ra ,   IVoiwode  te  Mardin  geweest  zijn,  met  één  woord ,   allen ,   die  als  gouverneurs 

van  Réden  en  'dist rikten  gediend  hebben,  en  zig  te  Bagdad  bevinden ,   zij  mo- 

gen nog  in  bediening  zijn  of  niet. 

De  Basch  aga ,   of  overRo  van  de  Lavends ,   eene  bende  ruiterij. 

De  Aga ,   of  bevelhebber  der  janitzaaren. 

De  Réis  el  üllema ,   of  het  opperhoofd  der  geleerden.  Deze  eerti- 

tel word ,   zonder  eenige  wedde ,   alleen  aan  den  geenen  gegeven  ,   die  door  bui- 

ten gemee  ne  geleerdheid  en  deugdzaamheid  eenen  bijzonderen  roem  verworven 

heeft.  Deze  titel  is  daarom  in  Turkije  zeldzaam  (*). 

De  Kadi-,  of  Radsrigtèr.  Deze  is  een  Molla  en  word  gemeenlijk  alle  jaaren 

door  den  mufti  te  KonRantinopel  veranderd. De 

men  te  Konftantinopel ,   dat  omar  pafcha  gelegenheid  daar  toe  gegéven  had.  Zommigen  meen- 
den, dat  de  Perzen  niet  voornémens  waren  om  met  den  fultan  te  oorlogen  ,   maar  dat  zij  alleenlijk 

de  magt  van  den  pafcha  te  Bagdad  wilden  beteugelen,  over  wiens  gedrag  zij  te  onvréden  waren; 

anderen  zeiden,  dat  omar  pafcha  kerim  kuan  zelf  verzogc  bad  eenige  troepen  naar  Basra  te  zen- 

den, om  zig  delven  bij  den  fultan  noodzaaklijk  te  maken.  (Even  eens  had  men  eertijds  ach- 

med  pascha  hefdnildigd ,   dat  hij  NADIR  SCHAH  overreed  had,  om  Basra  te  belégeren,  en  hierdoor 

was  de  fultan,  welke  achmed  opontboden  had,  genoodzaakt  hem  in  zijne  bediening  te  laten, 

bij  aldlen  hij  Basra  niet  wilde  verliezen.)  Men  zond  derhalven  verfcheiden  paschas  met  een  lé- 

ger naar  Bagdad,  en  dezen  gelukte  het  eindelijk  ,   in  het  begin  des  jaars  1776,  zig  van  omar  p»' 

fcha  meester  te  maken,  onder  de  beloften ,   dat  hij  als  pafcha  naar  Orfa  zou  gaan.  Doch  de  Tur- 

ken hieldep  hun  woord  niet.  Omar  pafcha  werd  onthoofd,  en  zijn  hoofd  naar  Konftantinopel 

gezonden.  Bagdad  ontving  nu  wéér  eenen  pafcha  van  den  fultan ,   maar  kort  daarop  werd  Basra 

veroverd  ,   en  in  bet  begin  des  jaars  1777-  fchreef  mij  een  vriend  te  Haieb,  dat  nu  weer  een  ab- 

dui-la,  die  bij  omar  pafcha  Kichja  geweest  is ,   pafcha  te  Bagdad  is.  Deze  is  dus,  waarfchijH-- 

lijk,  weêr  van  de  inwoners  verkozen,  en  door  den  fultan  alleen  in  de  regéring  bevestigd. 

(*)  De  Reis  el  ullema  is  misfehien  een  hoogleeraar  bij  de  Maddrasfe (akademie) alhier. 
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De  Mufti  van  de  fekte  Hanefi. 

De  Mufti  van  de  fekte  Schafei . 

Ds  Nakib  esfcJieraf,  of  opperfte  der  nakomelingen  van  Mohammed  in  dit  Pa- 

fchalik.  Deze  is  tévens  Mutawelli ,   of  voorftander  van  het  klooster  en  de  mos- 

ke  des  fchechs  abdul  icadir. 

De  El  chatib  Zemashab ,   of  prediker  van  de  moske,  in  welke  abu  hanifa 

begraven  is. 

De  voornaam  fte  amptenaar  van  den  pascha  is  de  Kichja.  Deze  is  tevens 

ftaatsdienaar  en  veldheer ,   gelijk  de  vifir  des  fultans.  Behalven  hem  heeft  hij 

nog  verfcheiden  Raaden,  die  men  Mufahheb  noemt,  en  die  gemeenlijk  reeds  ge- 

wigtige  bedieningen  bekleed  hebben.  In  mijn’  tijd  was  hier  een  abdulla  begk, 
een  jonger  broeder  van  den  regcrcndcn  fchech  des  ftams  Obed ,   die  eigenlijk 

maai'  Baluk  Bafchi ,   of  hoofdman  bij  het  corps  Lavends,  doch  in  zulk  een  groot 

aanzien  was  ,   dat  de  pascha ,   niet  alleen  bij  alle  voorvallen  met  de  Arabiërs  , 

maar  ook  bij  andere  gelegenheden,  met  hem  raadpleegde.  Verders  vind  men 

hier  eenen  Deftarder-,  of  fchatmeester  (*)  ;   eenen  Divan  Effcndi ,   ofgeheim- 

fchrijver ;   eenen  Capidsji  Kehdjafi ,   die  de  plaats  van  kichja  bekleed,  wanneer  de- 

ze bij  geval  afwézend  is;  eenen  Ha:' cm  Kehajafi ,   of  hofmaarfchalk  van  de  ge- 

maalin  des  pascha’s  ;   eenen  SalamJgafi,  of  onderhofmeester;  eenen  Mir  Mor, 

of  opperflalmeester ;   eenen  Tfchauischler  Kehajafi ,   of  opperhoofd  der  geregtsdie- 

naaren.  Deze  laatfte  is  geftadïg  bij  den  pascha,  gelijk  de  Tfihauhchler  F.mini 

geftadig  bij  den  Kichja  moet  wezen,  om  bevélen  aftevvagten.  De  pascha  te 

Bagdad  heeft  ook  eenen  Kaputan  pascha ,   van  wien  reeds  bij  Basra  gefproken  is. 

De  dienaaren  van  den  tol  en  de  charedsch  (hoofdfehatting,  welke  de  Christenen 

en  jooden  moeten  betalen)  worden  ook  door  den  pascha  benoemd. 

All’  dc  pafchas,  inzonderheid  die  te  Bagdad,  hebben  veele  Tts  dgafi..  De- 

zen maken  zo  veel  als  de  lijfwagt  uit,  en  zij  zijn  het  ook,  die  den  pafcha  per- 

foonlijk  ten  dienst  ftaan-  Als  de  pafcha  uitrijd,  volgen  zij  hem ,   prag tig  ge- 

kleed , 

(*)  De  Defterdar  ftaat  in  andere  provinciën  onmiddellijk  onderden  fultan.  De
hatfte  pafchas 

te  Bagdad  hebben  wéten  te  bewerken,  dat  telkens  die  geene  tot  defterdar  benoemd  is,  dien 
 zij 

daartoe  voorgeflagen  hebben.  Datis,  zij  hebben  hunne  tégen  boek  houders  zelven  geko
zen. 

Q.q  3 
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kleed ,   op  kostbaare  paerden ,   en  ieder  van  hun  heeft  eenen  ftalknegt ,   die  zijn 

paerd  moet  oppasfen.  Zij  ftaan  allen  onder  den  Chasnadar ,   of  kashouder  van 

den  pafcha ,   en  den  felïkdar ,   of  zwaerddrager ;   nogthans  heeft  de  laatfte  in  het 

veld  en  de  eerfte  in  de  ftad  het  meest  over  hen  te  bevélen.  De  derde  bevel- 

hebber is  de  Tfchokadar  aga.  Vier  en  twintig  van  deze  Ttsdgaji ,   vandewelken 

elk  zijne  bijzondere  bezigheid  heeft ,   zijn  geftadig  bij  den  pafcha.  Ik  heb  daar- 

van alleen  het  volgende  aangetékend : 

De  Kaflandsji ,   die  het  opzigt  over  de  kleerkamer  heeft. 

De  Ibrikdar ,   die  den  pafcha  het  water  aanbied ,   om  zig  te  wasfchen. 

De  Sudsji  bajchi ,   die  hem  het  water  om  te  drinken  geeft. 

De  Kabwesji  bafcln ,   die  de  koffij  bezorgt. 

De  Tts  Kilerdsji ,   die  het  fuikerwerk  en  de  ingemaakte  vrugten  in  bewaring 
heeft. 

De  Rachtewan ,   die  het  opzigt  over  de  paerdentuigen  heeft. 

De  Tts  machtcr  bafchi ,   de  opzigter  over  de  tapijten ,   e.  z.  v. 

Een  der  Tts  dgafi  is  ook  Lalay  of  hofmeester  der  ftaatjonkers.  Deze  heeft 

veele  jonge  lieden ,   deels  Christenkinderen  uit  Gcorgiën  of  andere  gewesten  , 

die  als  flaaven  verkogt  zijn ,   deels  ook  kinderen  van  Mohammedaanfche  ouders 

onder  zijn  opzigt,  die  in  den  mohammedaanfehen  godsdienst  opgevoed,  en  in 

alles.  Wat  van  een’  aanzienlijken  Turk  begeerd  kan  worden,  inzonderheid  in 
het  lézen  ,   fchrijven ,   rijden  en  de  Turkfche  krijgskunde  onderwézen  worden. 

Zulke  jonge  lieden ,   die  blijken  van  verftand  en  dapperheid  géven ,   worden  al- 

lengs tot  lts  dgafi  en  hooger  bedieningen  verheven,  zonder  dat  men  daarbij  op 

hunne  geboorte  of  afkomst  ziet ;   de  anderen  daartégen  hebben  in  deze  landen 

geen  hoop  om  ooit  tot  groote  eerampten  te  geraken.  Als  Tts  dgafi  behoeven  zij 

flegts  den  knevelbaard  te  laten  wasfen;  maar,  wanneer  zij  tot  hooger  bedieningen 

geraken,  noemt  men  ze  Sakalli  digafi ,   of  Skamlidgaji ,   cn  dan  kunnen  zij  ook  den 

baard  aan  de  kin  laten  wasfen.  Van  de  laatften  heeft  de  pafcha  er  omtrent  x   50. 

Tot  de  Tts  agafi  worden  ook  de  Tfchokadars  en  Mdchters  gerékend.  Dezen 

dienen  allen  te  voet.  De  eerften  ftaan  onder  den  TJchokadar  aga ,   en  worden 

voornaamlijk  gebruikt,  om  de  bevélen  van  den  pafcha  naar  de  bijzondere  land- 

fchappen  overtebrengen.  De  Machters  hebben  in  het  veld  het  opzigt  over  de 

tenten,  en  doen  voor  het  overige  allerlei  geringen  arbeid. 

Als 
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Als  de  pafcha  naar  de  moske  rijd,  gefchied  zulks  altijd  met  groote  pra
gt. 

De  Taffenkfchi  bafchi  gaat  aan  de  eene,  en  de  Mattaradsji  bafch
i  aan  de  andere 

zïlde  van  bet  paerd.  Vooraf  rijden  verfcheiden  fpeellieden  en  eene
  ménigte  Tts 

agafi  ,   en  behalven  dezen  verzeilen  hem  nog  veele  andere  bedien
den,  als :   Aloi 

Tfchaus  ,   Seradsch  ̂bafchi  9   Kctuas ,   Schater ,   e.  z.  v.  wiei  verder  werk  mij  niet 

genoeg  bekend  is.  ̂ 

De  Tts  agafi  zijn  de  beste  benden  van  all’  de  pasch
as.  Die  te  Bagdad  heeft 

daarvan  in  alles,  zo  te  paerd,  als  te  voet,  omt
rent  —   800  man 

De  Ktchja  en  andere  groote  heeren  te  Bagdad  hebben
  insgelijks 

hunne  Tts  agafi ,   ten  getale  van 
 omtrent 

De  Kavallerij  van  den  pascha,  welke  me
n  in  dit  gouvernement 

Lavend  noemt,  en  die  grootftendeels  in  
de  ampten  Haske  en  Helle 

ligt  om  de  Arabiërs  in  toom  te  houd
en ,   beftaat  uit  100  beirak, 

elke  van  25  man,  als  zij  voltallig  
zijn.  Gemeenlijk  egter  rékent 

men  doorgaans  maar 

Een  corps  infanterij,  welk  men  Ba
ratoli  noemt ,   heeft  30  kompag- 

niën,  waarvan  iedere  40  man  f
terk  moet  wezen.  Doch  in  mij

n 

tijd  waren  zij  in  alles  maar 

De  Taffenkficbi y   of  foldaaten  in  dien
st  van  den  pascha,  rekent  men 

maar  op 

1500 

800 

200 

Het  beftendig  léger  van  den  pascha,  dat  ganschl
ijk  onder 

zijn  bevel  Raat,  en  naar  de  Turkfche  wijze  in  d
en  wapenhandel 

geoefend  is,  beftaat  dus  ten  minften  uit     
 35°°  man 

Daarenboven  is  te  Bagdad  eene  fterke  b
ezetting  van  jamtzaaren  en  artille- 

risten. Doch  dezen  zijn  krijgsbenden  van  den  ful tan ,   wel  en  de  pafcha  niet 

tégen  oproerige  Kurden  en  Arabiërs  kan  do
en  te  veld  trekken.  Zij  verbeelden 

zig  reeds  genoeg  gedaan  te  hebben,  a
ls  zij  flegts  het  kasteel  en  de  ftad  tégen

  al- 

le  vijanden0 van  den  fultan,  en  tégen  den  pasch
a  zelven,  befchermen.  Zij  ftaan 

onder  de  a^a’s  hunner  onderfcheiden  corps  te
  Konftantinopel ,   die  aan  hen  ook 

bevelhebbers  zenden.  De  gemeenen  zijn 
 grootftendeels  inboorlingen ,   enden 

Pascha  gemeenlijk  genégen,  voornaamlijk
,  wanneer  deze  hun  de  eer  bewijst, 

zig  bij  het  corps  te  laten  infchrijven.  Van  h
et  getal  der  jamtzaaren  te  Bagdad 

heb 



312 

RE.GERINGSVORM  te  BAGDAD. 

heb  ik  geen  nauwkeurig  berigt  kunnen  bekomen.  Zommigen  fpréken  van  io , 

anderen  van  20  duizend.  Misfchien  is  het  het  eerfte  getal ,   welk  bezolding  van 

den  fultan  trekt.  Behalven  dezen  zijn  er  ook  veele  inwoners ,   van  de  grootfte 

aga’s  tot  den  geringften  zakkendrager,  die  zig  bij  de  janitzaaren  laten  infchrij- 

ven ,   deels  om  de  groote  vrijheden  te  genieten  ,   welken  men  aan  dit  corps  ver- 

leent, deels  ook  om  niet  door  hen  gehoond  of  mishandeld,  maar  veeleer  be- 

fchermd  te  worden ,   wanneer  zij  bij  geval  door  anderen  mogten  aangetast  wor- 

den .   AH’  de  onderfcheiden  corps ,   zo  wel  van  den  pafcha  als  van  den  fultan , 
hebben  onderfcheiden  mutzen ,   waar  aan  men  ze  kan  kennen ;   doch  voor  het 

overige  kleed  elk  zig  naar  zijn  wélgevallen.  In  andere  provinciën  hoort  men 

noch  van  Lavends ,   noch  van  taratolis ,   maar  daar  noemt  men  de  kavallerij  van 

den  Pascha  Deli,  cn  de  infanterij  Tajfenkfchi  en  Segtnen.  * 

Als  de  pascha  meer  benden  tégen  de  Ivurden  en  Arabers  nodig  heeft ,   dan 

hij  van  de  voorgemelden  kan  misfen ,   maakt  hij  een  beding  met  eenige  bevelheb- 

bers ,   van  dewelken  elke  een  zéker  getal  lieden  onder  zijn  vaandel  moet  aan- 

werven ;   en  dit  corps  noemt  men  dan  Serdingesti.  Alles  word  daarin  aangeno- 

men, wat  zig  maar  aanbied,  en  deze  lieden  worden  zo  aanftonds  tégen  den  vijand 

gezonden ,   zonder  dat  zij  te  voren  veel  onderwézen  worden ,   hoe  zij  de  wape- 

nen moeten  handelen ,   die  men  hun  in  de  hand  geeft.  Een  maand  of  twee 

daarna  (want  langer  duren  dergelijke  veldtogten  niet)  worden  zij  allen,  die  zig 

zelven  niet  reeds  verlof  gegeven  hebben ,   naar  huis  gezonden.  In  mijn’  tijd 
werden  10  beirak ,   elke  van  40  man,  aangeworven,  om  naar  Basra  en  tégen 

den  ftam  Kaab  gezonden  te  worden.  De  kompagniën  waren  fpoedig  voltallig. 
Mijn  dienaar ,   dien  ik  hier  tegen  eenen  maroniet  van  Haleb  verruilde ,   werd  ook 

Scrdingefti ,   om  het  geld,  dat  ik  hem  voor  zijne  terugreis  gegéven  had,  te  fpa- 

ren.  Toen  hij  eenige  maaien  bij  zijnen  Beirakdar  had  moeten  komen ,   vraagde 

ik  hem,  of  de  rekruuten  inden  wapenhandel  geoefend  waren?  Hij  antwoord- 

de mij,  dat  de  bevelhebber  een fatha  (wij  zouden  zeggen:  een  onze  vader) met 

hun  gebéden ,   vervolgens  van  de  nodige  toebcreidzels  tot  de  reis  gelproken , 

hun  het  daartoe  nodige  geld  gegéven  ,   en  eindelijk  hen  vermaand  had,  dat  zij  zig 

als  dappere  en  braave  lieden  moesten  gedragen ,   waarop  zij  allen  van  elkander 

gefcheiden  waren.  In  geval  van  nood  kan  de  pascha  uit  de  provinciën,  name- 

lijk van  Basra,  Haske ,   Mar  dm ,   Kurdejlan ,   en  van  de  Arabiërs,  die  in  zijn  ge- 

bied 
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bied  omzwerven  ook  nog  wel  36  duizend  man  te  zamen  brengen;  maar  nauw- 

liiks  10  duizend  van  dezelven  kunnen  in  den  oorlog  gebruikt  worden;  de  ande- 

ren zijn  voor  bet  léger  eer  nadélig  dan  voordelig. 

De  voornaam  Re  Réden  in  dit  gebied  zijn  :   Basra,  Jt/> 1   Erwil of Er- 

Ul,  Mardin.  Dhvanie,  (in  bet  ampt  aXLa-  Haske)  <J^J»  Kajhni , 

Helle,  Romahie ,   Msfched  AU ,   Kerbela ,   Taük ,   Alton  Kupri , vj»  Kam 

dagk ,   (J^o  Mèndali,  *^è>.Beddre,  t/GA  J>- Chorajhn ,   &jj%«Mdhrud, 

Bohrüs ,   kUW  Kisrobbd,  Chanakên ,   ü^y**  y*2*  Kasr  Scherin,  (op 

de  grenzen  van  Perfië)  Schahr  Abdn,  Harranw ,   Jenksje ,   < •Jax/*Barad&n, 

Dedsjdly  L-^y'^  7cmf,  (aan  den  Tiger)  SyA-*"  Samarra,  (aan  den  Ti- 

ger)  yi  jo  Dar,  oU£  v   TzenkabM ,   OVJyO  Bellacl Drufin ,   Char- 

Katót,  «iLc  Aneh ,   (deze  en  de  volgende  plaatzen  liggen  aan  den  Eufraat) 

Dsjübbe,  0^.0^  Hadid ,   Errüs ,   e^-^=s  Köbqfe. 

O?  mijne  doorreis  heb  ik  flegts  zeer  weinigen  van  de  gemelde  Réden ,   vlek- 

ken en  dorpen  gezien,  en  kan  dcrhalven  de  ligging  der  overigen  niet  nauwkeu- 

rig bepalen.  Ik  heb  egter  derzelver  naamen  méde  hier  willen  ter  
néderRellen , 

wiil  mogelijk  de  eene  of  de  andere  den  aardi ijkskundigen  roeikwaeidig  kan  
zijn. 

Bij  voorbeeld  een  toekomende  reiziger  kan  vernémen ,   vanwaar  Bellid  Drufin 

zijnen  naam  bekomen  heeft;  of  aldaar  Drufen  wonen  of  gewoond  hebben. 
 Wé- 

gens de  Arabifche  fpelling  van  eenigen  dezer  naamen  ben  ik  niet  zéker ;   want 

de  mulla,  door  wien  ik  ze  liet  fchrijven,  fchreef  zeer  liegt.  Met  Duitfche  let- 

ters heb  ik  ze  naar  het  gehoor  gcfchréven. 

De  Kuvden  en  Bedouinen  némen  geen  Turkfche  gouverneurs  van  den  pascha 

aan,  maar  hij  moet  hun  opperhoofden  uit  hunnen  eigen  Ram  géven,  en  gemeen- 

lijk dengeenen  in  de  regéring  bevestigen,  dien  zij  zei  ven  daarvoor  willen  erken- 

nen. De  naamen  der  voornaamfle  Arabifche  Rammen  in  dit  gouvernement  heb 

ik  gedeeltelijk  reeds  in  het  voorgaande,  en  ten  deele  in  de  befchrijving  van  Ara- 

bic gemeld.  Ik  zal  hier  dus  flegts  nog  aanmerken ,   dat  veelen  ook  dorpen  in  be- 

zit hebben ,   waarvoor  zij  jaarlijks  eene  zékere  fom  gelds  aan  den  pascha  uitkeren. 

Ik  ben  niet  te  Kurdeflan  geweest,  doch  zal  évenwel  de  berigten ,   die  ik  daar 

van  gekrégen  heb,  hier  aanhalen,  wijl  een  groot  gedeelte  van  het  zelve  thans 

onder  den  pascha  van  Bagdad  Raat. 

II.  DEEL. Rr 
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AANMERKINGEN  te  KURDESTAN. 

Kurde/tan  is  een  bergagtig  landfehap,  en  zeer  vrugtbaar,  voor- 

naamlijk in  galnooten,  van  dewelken  jaarlijks  eene  verbazende  menigte  naar  Ha- 

leb ,   en  van  daar  verder  naar  Europa  vervoerd  word ;   in  manna ,   dat  in  deze 

ganfche  ftreek  in  plaats  van  fuiker  gebruikt  word;  in  katoen,  rijst,  tabak, 

druiven  en  vijgen.  Men  bouwt  hier. .ook  krap  (fua) ,   kas,  eene  foort  van  zij- 

de, die  men  zegt,  dat  op  boomen  wast,  en  mastik  («/£) ,   die  egter  niet  zo  goed 

is  als  die  van  het  eiland  Chio.  Wijl  de  inwoners  van  deze  bergagtige  ftreek, 

fchoon  onderworpen  gemaakt,  nogthans  fteeds  door  hunne  eigen  vorsten  gere- 

geerd zijn ,   hebben  zij  nog  hunne  eigen  fpraak  behouden ,   in  dcwelken  men  drie 

onderfcheiden  tongvallen  meent  ontdekt  te  hebben.  Die  in  het  gebied  KallS 

Dfjolan  namelijk  heeft  veel,  zegt  men,  van  het  Perfisch ,   die  in  Koi  fandfjah 

veel  van  het  Chaldceuwsch  en  Arabisch,  en  die  in  het  Noordlijk  deel  van 

Kurdeftan  veel  van  het  Turksch. 

f   of  Kalla  Dfjolan  is  de  grootfte  provincie  van  dat  gc« 

deelte  van  Kurdestan ,   welk  aan  den  Sultan  onderworpen  is.  Zij  word  van  een 

geflagt  Sur  dn ,   zijnde  eene  linie  van  den  ftam  B'öbbe ,   geregeerd.  Deszelfs  op* 
perhoofd  noemt  zig  pascha.  Doch  deze  heeft ,   éven  gelijk  de  beide  overige 

Kurdifche  paschas ,   maar  éénen  paerdenftaert  van  den  pascha  te  Bagdad ,   en 

dienvolgens  is  hij  nog  niet  eens  van  éénen  rang  met  zulke  Turkfche  Begks ,   die 

hunnen  paardenftaert  onmiddellijk  van  den  Sultan  ontvangen.  Wijl  er  in  de  re* 

gérende  familie  veelen  gevonden  worden ,   die  gaern  pascha  willen  wezen  ,   bied 

de  eene  boven  den  anderen,  en  de  pascha  van  Bagdad  benoemt  dan  den  meest- 

biedenden tot  pascha  van  Kalla  Dfjolan.  Men  kan  ligt  denken ,   dat  de  arme 

onderdaanen,  behalven  dat  zij  onder  het  juk  der  Turken  zugten,  ook  nog  door 

de  heerschzugt  der  regérende  familie  gedrukt  worden.  Men  vind  daarom  ook 

in  dit  land  bijna  geen  ééne  Rad.  Kalla  Dfjolan  zelf  ,   de  verblijfplaats  van  den 

pascha ,   is  maar  een  flegt  dorp.  Indien  men  uit  een  voorbeeld  op  het  karak- 

ter van  eenen  geheelen  landaart  een  befluit  kon  maken  ,   zou  men  moeten  zeg- 

gen, dat  de  Kurden  ten  uitterflen  wraakgierig  zijn.  Want  niet  lang  voor  mi- 

ne aankomst  te  Moful  had  een  mulla  den  pafcha  van  Kalla  Dfjolan  des  nagts 

in  zijn  bed  vermoord ,   om  dat  deze  zijnen  broeder  had  laaten  van  het  léven  be- 
roven. 

In 
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In  het  zuidlijk  gedeelte  van  Kurdeflan ,   en  in  het  gebied  van  den  pascha  van 

Kalla  Dfjolan,  is  een  distrikt  Schahhr  csful ,   waar  naar  eertijds  een 

groot  paschalik  genoemd  werd.  Gulumbar ,   een  dorp  tusfchen  Kol  Sandsjak  en 

Kerkuk,  was  zomtijds  de  verblijfplaats  van  den  pascha.  Van  Serdaua ,   Bafean , 

Margi,  Savgana  en  Agfj  aller  heb  ik  verder  niets  gehoord,  dan  dat  het  dorpen 

in  Kurdestan  zijn.  Surdast,  zeide  men,  heeft  een  klein  ka
steel. 

De  tweede  Kurdifche  pascha,  die  van  den  pascha  te  Bagdad  afhanglijk  is,  en 

hem  fchatting,  of,  liever,  pagt  moet  betalen,  woont  te Km 

Sandfjak ,   eene  aanzienlijke  plaats ,   drie  dagreizen  van  Erbil ,   en  twee  van  Al- 

tén kupri.  Van  de  dorpen  in  zijn  gebied  heb  ik  alleenlijk  Rosch ,   Mauran ,   Do- 

win  en  Harir  horen  noemen.  Het  Iaatfle  ligt  6   uuren  van  Erbil.  Dowin  is, 

naar  gedagte,  dc  geboorteplaats  van  ajub,  den  vader  van  den  beroemden  sa- 

LAH  EDDINS. 

Belbas,  een  groot  vlek  op  eenen  hoogcn  berg,  vier  of  vijf  dagreizen  van 

Mofui.  Belbas  is  ook  de  naam  van  eenen  zwervenden  Ham.  Van  deze  Kur
di- 

fche Bcdouinen  vind  men  niet  alleen  veele  Hammen  in  hun  vaderl
and,  maar  zij 

hebben  zig  ook  tot  in  Sirië  en  Pcrfië  
uitgebreid. 

Rawendüs  ligt,  volgens  de  befchrijving,  die  men  mij  daarvan  
gegéven  heeft, 

in  een  klein  dal  op  eenen  hoogen  en  fteilen  berg,  welken
  men  alleen  langs  óenen 

fmallen  weg  kan  beklimmen.  De  inwoners  van  dit  gebied  betalen ,   zegt  men, 

bijwijlen  iets  aan  den  pascha  van  Kol  Sandfjak.  Doch  de  regéring  blijft  hie
r  niet 

aan  ééne  familie ,   en  zij  laten  zig  ook  geen  opperhoofd  door  eenen  magtigeren 

nabuur  toezenden ,   maar ,   men  zegt ,   dat  bet  bij  den  dood  van  een  opperhoofd 

telkens  door  een  tweegevegt  (misfehien  door  eenen  binnenland
fchen  krijg; 

want  deze  is  bij  de  Mohammedaanen  meer  in  geb
ruik  dan  het  tweegevegt)  be- 

ilist  word ,   wie  weêr  zal  regéren. 

De  derde  Kurdifche  pascha,  die  den  pascha  te  Bagdad  onderworpen  is,  noemt
 

men  (ik  meen  naar  zijn  geflagt)  den  pascha  van  Dern
e  *vo.  Deze  regeert  te 

Sehau ,   een  gebied  op  de  grenzen  van  Pe
rlië. 

De  volgende  kleine  heerfchappijen  in  Kurdestan  Haan  niet  onder  den
  pascha  te 

Bagdad,  maar  zijn  of  geheel  onaf  hanglok,  of  zij  betalen  fc
hattingen  of  gefchen- 

ken  aan  andere  naburige  paschas. 

Amdla ,   eene  vesting  op  eenen  Heilen  berg,  die  in  deze  ge  westen  voor 
Rr  2   onover- 
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316 onoverwinnelijk  gehouden  word.  Derzelver  affland  van  Mof ul  word  op  18  uu- 

ren,  dat  is  13  of  14  mijlen,  gefchat.  De  thans  regérende  heer  heet  BanaaM , 

en  is  van  een  geilagt  baldinau,  dat  hier  reeds  ten  tijde  der  khalifen  uit  het  huis 

abbas  geregeerd  heeft.  Men  noemt  hem  Begk  en  ook  wel  pascha.  Hij  wil  als 

geheel  onafhanglijk  aangemerkt  worden.  Doch,  wanneer  er  troepen  van  nabu- 

rige paschas  naar  deze  ftreek  komen,  moet  hij  ook  aanzienlijke  gefchenken  gé- 

ven ,   wanneer  hij  zijne  in  de  vlakte  liggende  dorpen  niet  wil  zien  verwoesten. 

Uit  zijn  gebied  worden  veele  vrugten  uitgevoerd,  en  hij  heeft  ook  loodmijnen , 

die  rijklijk  uitleveren.  Aan  den  pascha  van  Amadia  behoort  verder : 

Aker  ,   eenc  kleine  ftad ,   7   of  8   duitfche  mijlen  van  Moful.  Deze  plaats  was 

reeds  ten  tijde  der  khalifen  vermaard ;   thans  is  zij  voornaamlijk  alleen  bekend , 

wijl  zij  de  naburige  Réden  van  rijst  voorziet. 

Sacho ,   eene  andere  kleine  ftad  in  dit  gebied,  op  den  weg  van  Moful 

naar  Dfjejire.  Nasker ,   Schcch  Chdn ,   Dahük ,   'l'zebdr  en  Simei  zijn  dorpen.  Het 
laatfte  ligt  aan  denïiger  ,   en  op  den  weg  der  Jefidisrs  van  den  berg  Sindsjar , 

naar  het  graf  van  hunnen  grooten  heilig,  fchech  ade. 

Hakaric ,   een  gebied  van  Kurdeftan,  ligt  ten  oosten  van  de  heerlijkheid 

Amadie ,   en  in  de  nabuurfebap  van  het  Turksch  gouvernement  Wan.  Dit  klei- 

ne landfehap  is  zeer  bergagtig ,   en  word  bijna  geheel  door  Nestoriaanen  be- 

woond ,   die  hunn’  eigen  patriarch  hebben ,   welke  altoos  Schemaun  (Simeon)  ge- 
noemd word,  en  van  dien  te  El  Kosch  geheel  onafhanglijk  is.  Men  zeide,  dat 

de  pascha  van  Wan  eenen  Begk  der  waard  zend,  die  zijn  verblijf  in  een  dorp  Ka- 

merie  houd,  doch  dat  de  inwoners  hem  niet  veel  agten,  zelfs  dat  zij ,   uit  vrees 
van  door  de  Mohammedaanen  ten  ceneaiaale  onder  het  juk  gebragt  te  worden , 

alle  gemeenfehap  met  hun  vermijden.  De  Nestoriaanen  te  Hdkane  dulden  niet 

eens ,   dat  Mohommedaanfche  kooplieden  hij  hen  komen ,   veel  minder  willen  zij 

toeftaan ,   dat  iemand  van  dezen  godsdienst  zig  met  de  woon  bij  hen  neerzet. 

Te  Bajazid ,   een  ander  gebied  in  de  nabuurfchap  van  Wan ,   is  een 

erflijke  Kurdifche  pascha ,   zegt  men ,   wiens  geflagt  reeds  veele  jaaren  aldaar  ge- 

regeerd heeft.  Het  zelfde  zeide  men  van  de  distrikten  S Dfjulamark  en 

van  Bedlis.  In  het  gebied  van  het  laatfte  is  Musch  de  voornaamfte 

plaats.  Tzazuu  is  een  klein  dorp  (*).  Bij; 

(*)  Tzazun  is  misfchïen  bet  Tzmzan  ,   waarvan  ir,  semmlers  overzetting  der  hédendaagfche 
tetorie,  IIL  D.  S   80..  gewaagd  word ,   en  waar  eertijds  een  kasteel  was. 
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Bij  gelegenheid ,   dat  ik  te  Moful  naarvraag  deed  naar  oude  Roomfche ,   Griek- 

fche  en  Perüfche  muntRukken ,   verzekerde  men  mij ,   dat  men  dezelven  in  Kur- 

deftan,  waar  dikwijls  gebrek  aan  Turkfche  muntfpeciën  was ,   zo  menigvuldig 

vind,  dat  men  ze  daar  voor  gangbaar  geld  gebruikt.  Een 'gedeelte  daarvan 

heeft  nien  daar  in  het  land  uitgedolven.  Doch  de  meesten,  zegt  men,  hebben 

kooplieden  van  Moful ,   Nhfabin ,   Mardin ,   Dlarbekr  en  andere  Réden  voor  gal- 

nooten  daarheen  gezonden;  want,  wanneer  een  Turkfche  pafcha  of
  kadi  ont- 

dekt ,   dat  iemand  oude  munten  wil  verkopen ,   word  hem  niet  alleen  alles  afge- 

nomeiï,  wat  men  bij  hem  vind,  maar  hij  word  ook  wel  inde  gevangnis 
 gewor- 

pen en  geflagen,  om  zelfs  ook  de  fchatten  aftegéven ,   die  hij  niet  gevonden  heeft. 

Oude  Arabifche  muntfpeciën  zijn  in  de  Oosterfche  landen  niet  zeldzaam ;   want , 

wi’1  het  een  gebruik  is  ,   dat  men  den  kinderen  geheele  rijen  van  Rukken  goud 

om  het  hoofd  of  om  den  hals  hangt,  verkiezen  de  Mohammedaanen
  daartoe 

liever  de  oude  muntRukken ,   wijl  op  dezelven  gemeenlijk  fpreuken  uit  den  ko- 

ran liaan ,   in  plaats  dat  men  op  de  nieuwen  alleen  den  naam  en
  titel  van  den  re- 

gent vind.  Nog  héden  ten  dage  worden  in  deze  landen,  wa
ar  gefiadig  onlusten 

plaats  hebben ,   waar  de  inwoners  hun  geld  niet  zo  veilig  op 
 interest  kunnen 

Uitzetten  als  in  Europa,  en  waar  zij  niet  dan  flegt
e  huizen  en  kasten  of  kisten 

hebben,  vcele  kostbaarheden  begraven.  En  dan  gebeu
rt  het  niet  zelden,  dat 

iemand  zijnen  nabeftaanden  op  zijn  ziekbed  niet  eens  aanwijzing 
 doet ,   waar  zij 

de  fchatten  na  zijnen  dood  zullen  vinden ,   op  dat  zij  er  niet  te  vroeg  gebruik 

van  zouden  maken.  Men  verhaalde ,   onder  anderen ,   dat  voor  weinige  jaaren 

een  Kurd  van  den  Ram  Kiki,  die  eenen  val  met  zijn  paerd  gedaan  had,  zijnen 

zoon  niet  eerder  wilde  ontdekken,  waar  hij  zijn  geld  begraven  had,  dan  toen  hij 

volflrekt  geen  hoop  meer  had  om  langer  te  léven.  Maar  n
u  had  hij  zijne  fpraale 

Verloren.  Hij  kon  niets  meer  uitbrengen ,   dan ,   op  eenen  heuvel.  De  zoon  liet' 

op  verfcheiden  heuvels  graven,  maar  ko
n  niets  vinden. 

Rr  2 
REIS 
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Cjr 'edurende  mijn  verblijf  te  Bagdad  vond  ik  geen  groot  gezelfchap ,   waar- 
mede ik  van  hier  regt  door  de  woeflijn  naar  Haleb  zou  hebben  kunnen  gaan* 

en  voor  enkele  reizigers  is  het  te  gevaarlijk,  zig  op  dezen  weg  te  wagen.  On- 

dertusfcben  ging  eene  karavane  naar  Damaskt.  Veele  kooplieden,  die  naar 

Haleb  wilden,  bedienden  zig  van  deze  gelegenheid ,   en  ik  had  insgelijks  befloten 

mijne  reis  daarmede  te  doen.  Kort  voor  het  vertrek  kreeg  ik  egter  berigt,  dat 

de  Arabifche  Hammen  in  Sirië  met  de  Turkfche  pafchas  in  onmin  waren ,   en 

dat  een  voornaam  heer,  die  anders  voornemens  was,  om  met  deze  karavane  te 

gaan ,   zijne  reis  zou  opfchorten.  Ik  bleef  dan  ook  hier,  en  had  réden  mij  daar 

over  niet  te  beklagen ;   want  de  geheele  karavane  werd  niet  verre  van  Damasko 

gcplonderd,  en  tévens  ook  eene  kist,  die  ik  naar  Haleb  gezonden  had. 

De  weg  over  Kerkuk  en  Arbil  naar  Moful  is  zo  veilig,  dat  men  juist  niet  nodig 

heeft ,   hier  op  het  vertrek  eener  groote  karavane  te  wagtcn.  Een  reiziger  , 

die  geen  haast  heeft ,   kiest  dezen  omweg  daarenboven  ook  liever ,   wijl  hij  op 

denzelvcn  nog  eenige  aanzienlijke  Héden  aantreft,  in  plaats  dat  men  op  den reg- 

ten  weg  van  Bagdad  naar  Haleb  nauwlijks  twee  of  drie  dorpen  ziet.  Ik  vernam 

derhalven,  of  niet  eerlang  eene  kafle  naar  Moful  zou  vertrekken,  en  hoorde, 

dat  een  gezelfchap  van  25  of  30  Jooden  reeds  reisvaerdig  was.  AH’  deze  lie- 
den réden  op  ézels ,   en  hadden  ook  geen  andere  lastdieren  voor  hunne  waaren. 

Allen  waren  zij  zeer  flegt  in  de  kléding,  en  daar  jbij  ongewapend.  De  Jooden 

zijn  in  het  Oosten  éven  zo  veragt  als  in  Europa.  Ik  kon  dus  geen  flegter  reis- 

gezelfchap  kiezen.  Doch  de  voornaamfle  in  deze  joodfche  kafle  was  een  oud 

koopman  van  Moful ,   een  vriendlijk  man ,   die  in  deze  gewesten ,   voornaamUjk 

in  Kurdeftan ,   veel  gereisd  had ,   en  van  wien  ik  derhalven  berigten  kon  verwag- 

ten.  Deze  verlangde  zeer ,   dat  ik  met  hem  zou  reizen.  Hij ,   en  anderen  van 

mijne  kennisfen  verzékerden  mij,  dat  op  dezen  weg  niets  te  vrézen  was:  en  wijl 

ik  niet  zegt  in  deze  landen  groot  aanzien  te  maken  ,   en  misfehien  nog  lang  naar 

v   een 
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een  ander  reisgezelfchap  zou  hebben  moeten  wagten ,   beflootik,  om  de  reis  met 

deze  Jooden  te  ondernemen*  Ik  had  de  jirtuu  des  luitans  nog,  die  wij  van 
 Ivon- 

ftantinopel  hadden  medegenomen.  Van  den  pafcha  te  Bagdad  nam  ikns  gelijks 

een’  BujoroJM  vrijgeleibrief);  want,  fchoon  geen  overheidsperfoon  in  deze  lan- 

den eenen  reiziger  naar  zulke  dingen  vraagt,  is  het  egtcr  altijd  goed  zulke  pas- 

fen  bij  zig  te  hebben,  wijl  zij  den  gemeenen  man,  zo  wel  in  de  karav
anen,  als 

in  de  dorpen,  eerbied  inboezemen.  Ik  huurde  een  pacid  vooi  m
ij,  en  twee 

muilezels  voor  mijnen  dienaar  en  mijne  kleine  pakkaadje ,   en  nam  den  3den 

maart  1766,  affcheidte  Bagdad. 

Wij  reisden  den  regten  v/eg  van  Bagdad  tot  J'dnkfcha  (plaat  XLI.  en  XLV.
)  , 

alwaar  wij  den  7^  des  avonds  aankwamen.  Hier  vond  ik  in  de  eerfte  5   da
gen 

fchier  niets  merkwaardigs,  2elfs  in  de  drie  ïaatfte  dagen  geen  één  dor
p.  Men 

vind  egter  in  deze  woestenij  op  vecle  plaatfen  ook  nog  heuvels 
 van  aarde  enge- 

bakken  metzelfteenen:  en  op  de  poolshoogte  van  33°.  57'. ,   op  eene  plaats, 

waar  men  zegt,  dat  eertijds  ccne  Had  Rorfa  geleg
en  heeft,  ziet  men  de  vier 

muuren  van  een  hoog  gebouw ,   dat  >   zo  men  zegt ,   door  eenen  khalif ,   die  zijn 

verblijf  te  Samarra  had ,   gebouwd  is.  Indien  wij  van  het  dorp  
Dochale  den  weg 

ter  regter  hand  genomen  hadden,  zou
  ik  misfchien  merkwaardige  oudheden  

heb- 

ben  kunnen  ontdekken.  Alen  heeft  nam
elijk  te  Chan  M   fabbach  onlangs  een 

groot  gewelf  ontdekt,  en  daarin  groote  i
teenen  kisten  met  lijken  gevonden ,   en 

men  meende  aan  deze  kisten  opfchrifteh  te  hebben  g
ezien  Mogelijk  waren  de- 

zen van  de  tilden  der  Asfiricrs  of  der  oude  1   erzen. 

In  de  eerfte  dagen  zag  ik  reeds  een  bewijs  van  devreesagtigheidderjooden, 

mijne  reisgenooten.  Eenige  ezeldrijvers,  welken  alle  M
ohammedaanen  waren, 

kregen  twist,  en  maakten,  volgens  de  ge
woonte,  dezer  lieden,  een  fchnklijk 

gefchreeuvv.  De  Joodcn ,   die  wel  viermaal  zo  fterk  waren ,   werden  daardoor  ten 

Uiterften  verlegen ,   en  vreesden ,   dat  deze  lieden  ,   als  zij  wél  gekrakeeld  en  zig 

braaf  geklopt  zouden  hebben,  eindelijk  zi
g  aan  hen  zouden  wreken,  en  hen 

plonderen.  Een  hunner  verzogt  mg ,   dat  ik  hm  eene  pistool  zoude  lenen. 

Ik  vraagde  hem:  of  hij  zou  durven  een  geweer  
affehieten?  Zij  is  immers  niet  ge- 

laden ?   zeide  hij :   ik  zal  ze  maar  in  mijnen  gordel  ftéken 
,   om  dien  geenen  vrees 

aan  te  jagen,  die  mij  zou  willen  plonderen.  
Ik  fchoot  deihalven  de  pistool  in 

de  lugt,  om  ze  hem  ongeladen  te  géven.  Daarop  kw
amen  all  de  Jooden  rond- 

om 

\ 
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om  mij,  en  baden  om  gods  wil,  ik  zou  toch  de  ezeldrijvers  niet  nog  vergram- 

der  maken ,   zij  zouden  ons  voorzéker  plonderen ,   zeiden  zij ,   en  op  den  fcheut 

zouden  ook  rovers  kunnen  afkomen  e.  z.  v.  Zo  vreesagtig  zijn  de  Jooden  onder 

het  juk  der  Mohammedaanen.  Zij  zullen  het  derhalven  nooit  in  den  zin  krij- 

gen, om  de  wapens  tégen  de  Turken  optevatten,  om  het  beloofde  land  te  her- 

overen ,   hoe  talrijk  zij  ook  ooit  mogen  worden.  Hier  meenden  zij  reeds,  zon- 

der de  minfte  oorzaak  daartoe  te  hebben,  in  groot  gevaar  te  zijn.  Na  dat  de 

ézeldrijvcrs  te  deeg  met  elkander  gekeven  hadden,  verdroegen  zij  zig  wéder, 

en  wij  vervolgden  onze  reis. 

Het  dorp  JanJtfcha  ligt  op  34".  52'.  poolshoogte.  Het  was  in  dit  jaargetij  bij- 
na lédig  van  inwoners ,   wijl  de  meesten  reeds  onder  tenten  woonden ,   om  hun 

vee,  inzonderheid  hunne  fchaapen,  te  weiden.  Bij  Dus  churmatu ,   niet  verre 

van  Jdnkfcha  zijn  zout  -   joodenlijm-  en  naptha -wellen.  De  lijm  (Arab.  gir) 

word  niet  veel  geiigt,  wijl  men  bij  Hêt ,   digt  bij  den  Eufraat,  veel  grooter  wel- 

len daarvan  vind.  Men  gebruikt  dezelve  onder  anderen  om  de  fchépen  van  bui- 

ten daar  méde  te  firijkcn.  De  naptha  (arab.  Naft)  word  daartégen  des  te  meer 

gezogt.  De  gemeene  foort  is  zwart.  Zij  word  bij  de  gemeene  lieden  in  plaats 

van  traan  of  olie  in  de  lampen  gebezigd;  zij  fn  ij  den  gedr  oogden  mest  in  lange  ree- 

pen ,   weiken  dezelven  wél  in  naphta ,   en  gebruiken  ze  als  lichten.  Doch  deze 

aardhars  geeft ,   inzonderheid  in  het  heete  jaargetij ,   zulk  eenen  ongezonden  damp 

van  zig,  dat  de  boeren  dezelve  alleen  des  winters  in  hunne  huizen  kunnen  ge- 

bruiken, gelijk  zij  ook  alleen  in  dat  jaargetij  bij  de  wellen  kunnen  arbeiden.  De 

fakkels ,   waarvan  de  pascha  en  andere  aanzienlijke  lieden  te  Bagdad  zig  bedienen , 
zijn  niets  anders  ,   dan  oude  vodden  in  de  lengte zamen  gerold  ,   wél  in  denaphta 

gedoopt,  en  dan  gedroogd.  Men  befhïjkt  in  het  voorjaar  de  kameelen,  als  zij  nieu- 

we hairen  krijgen,  met  deze  naphta.  Menzegt,  dat  in  deze  westen  ook  witte  naph- 

ta word  gevonden ,   welke  als  een  geneesmiddel  voor  de  menfehen  gebruikt  word. 

Ook  heeft  men  mij  willen  verzékeren ,   dat  deze  witte  naptha ,   als  men  ze  iemand  op 

het  hoofd  giet,  door  het  ganfche  lichaam  dringt,  en  uit  de  vingers  en  de  voeten 

weer  uitzvveet.  Men  kan  ligt  begrijpen,  dat  ik  zelf  de  proef  niet  heb  zien  némen. 

Den  9 den  maart ,   nadat  de  Jooden  den  voorgaanden  dag  fabbat  gehouden  had- 

den, vertrokken  wij  van  Jankfcha  en  gingen  4Ï  mijl  tot  Tauk,  een  groot  dorp 

aan  eenen  vloed,  die  dikwijls  Berk  overftroomt.  Op  den  weg  zagen  wij  weer 

dc 
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<?e  fchoonfte  wei  -   en  akkerlanden,  doch  geen  één  dorp.  Tauk  was,  
naar  men 

zegt,  eertijds  Dakuk  geheten ,   en  eene  aanzienlijke  ftad  (*).  Er  zijn  nog  ove
r- 

blijfzels  van  eene  ftadspoort,  en  van  eene  moske,  di
e  beiden  van  gebakken  ftee- 

nen  gebouwd  zijn.  Tegenwoordig  vind  men  hier  ge
en  één  huis  van  gebakken 

tégelfteenen.  Zij  zijn  allen  of  van  bakfteenen  of  e
nkel  van  leem  gebouwd.  Na- 

bij3 het  dorp  is  de  begraafplaats  van  eenen  Mohammeda
anfchen  heilig  met  naame 

SEIN  EL  ABEDIN,  van  welken  men  zegt,  dat  hij  nu  nog
  alle  jaaren  eenen  blinden 

ziende  maakt-  Geen  wonder  derhalven,  dat  zijn  graf  v
eel  van  Mohammedaa- 

nen  bezogt  word.  Zijn  zoon ,   Imam  mohammed  ,   is  ook  in  deze  Breek  begra- 

ven. De  aarde  van  zijn  graf  word  als  heilzaam  voor  alle  ziekten  g
ehouden. 

Dfn  ioien  reisden  wij  van  Tauk  omtrent  5   duitfche  mijlen  tot  Kerkuk. 
 Op 

dezen  weg  komt  men  over  eene  laage  bergpreek,  welke  
men  naar  eenen  alex- 

ander  noemt,  die  in  deze  ftreek  begraven  is,  en  dus  niet  naar
  alexander  den 

groeten  ( Dul  karnein ),  gelijk  mijne  reisgenooten  m
eenden.  Te  Tauk  had  men 

de  Joodcn  zo  veel  van  rovers  verhaald,  die  men  zei
de,  dat  zig  hier  op  de  gren- 

zen der  paschas  van  Bagdad  en  Kerkuk  ophouden,  
dat  zij  eene  bedekking  van 

vier  man  meenamen.  Maar  deze  lieden  waren  
denklijk  zelven  rovers  ,   en  had- 

den de  Jooden  alleenlijk  bevreesd  gemaakt,  om  voor  
hunne  begeleiding  rijklijk 

betaald  te  worden.  Ik  vraagde  eenen  van  hun, 
 in  wiens  huis  ik  des  nagts 

geflapen  had,  van  waar  hij  zulk  een  fchoonroer  en  zu
lk  een’  goeden  fabel  ge- 

krégen  had?  Hij  antwoordde  mij,  dat  reizigers,  die  dit  geweer 
 niet  wisten  te 

gebruiken,  hem  dezelven  gegéven  hadden,  dat  hij  eenfegmen  (foldaat)  was, 

die  dikwijls  reizigers  begeleidde ,   en  dergelijke  dingen  dus  béter  nodig  had  dan 

een  koopman. 

i£ Kerkuk  ligt  in  eene  fchoone  en  vrugtbaare,  doch
  weinig  bebouw- 

de, vlakte,  op  3 50.  2c/.  poolshoogte.  Van  de  ftad  zel
ve,  aan  den  voet  van eenen 

(*\  waarfchijnlijk  Dakma,  waarvan  in  semmler
s  overzetting  der  bédendaagfche  Historiën , 

D.  ii,  5   78.  gewag  word  gemaakt.  In  ’t  v
oorbijgaan  zal  ik  aanmerken,  dat  de  naamen  

Albu 

feradsch ,   Alobed,  Hadidin,  e.  z.  v.,  welken  men  op  de 
 reiskaarten,  pl.  XLL  «n  XLV.  vind, 

naamen  zijn  van  Arabifche en  Kurdifche  Hammen,  die  in  deze  ftreeken  zwer
ven. 

II.  DEEL.  Ss 
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322 eenen  Reilen  heuvel  gelegen,  is  weinig  meer  overig;  maar  de  heuvel,  die  van 

boven  met  eenen  muur  of  wal  van  aarde  omgéven  is ,   en  het  kasteel  genoemd 

word,  is  fterd  bewoond,  en  heeft  eene  bezetting  van  janitzaaren.  Dit  zoge- 

noemde kasteel  ziet  er  zo  onrein  uit,  als  ik  ooit  eene  plaats  gezien  heb,  en  de 

huizen  zijn  ook  zeer  ilegt.  Men  vind  hier  drie  moskeen  met  torens.  Eéne 

derzelyen  is  merkwaardig,  wijl  men  in  dezelve  de  graflieden  van  dan  iel,  mi- 

cha,  HANANiA  en  AZARiA  toont.  De  Joodcn  geloven  vastlijk,  dat  dezelven 

hier  in  de  daad  begraven  zijn;  de  Mohammedaanen  ^veroorloven  hun egter niet, 

in  de  moske  te  gaan,  en  hunne  godsdienstigheid  digt  bij  de  graven  te  verrigten. 

Tb  Kerklik  zijn  omtrent  40  Chaldeën  bfNestoriaanen,  diezig  met  de  Roomsch- 

katholijken  verenigd  hebben.  Zo  dra  zij  berigt  gekregen  hadden  van  de  aan- 

komst eens  Europeërs,  kwamen  zommigen  mij  aanilonds  bezoeken;  zij  waren 

ongemeen  verheugd,  eenen  man  uit  het  land  van  den  heiligen  petrus  te  zien, 

en  verzogten  mij ,   dat  ik  eenige  dagen  bij  hen  wilde  blijven.  Zij  klaagden  zeer 

over  de  hardnekkigheid  der  overige  Oosterfche  Christenen  ,   die  hunne  oude 

dwalingen  niet  wilden  laten  varen ,   en  den  paus  als  den,  Rédehouder  van  Chris- 

tus op  aarde  erkennen.  Ik  vermaande  deze  goede  lieden,  dat  zij  met  hunne 

medechristenen  geduld  moesten  hebben ,   zonder  dat  ik  nogthans  liet  merken , 

dat  ik  zelfvan  hunne  gemeente  niet  was.  Ik  heb  in  het  algemeen  opgemerkt, 

dat  al  de  Oosterfche  Christenen  zig  onderling  zeer  wél  verdragen,  doch  dat  allen 

de  Roomschkatholijken  niet  wél  mogen  zetten.  Daartégen  zijn  de  geenen  ,   die 
door  de  Europefche  monniken  en  hunne  onderzendelingen  bekeerd  zijn ,   weer 
de  ergfle  vijanden  van  dezulken ,   die  hunne  oude  kerk  niet  willen  verlaten. 

Kerkuk  is  de  verblijfplaats  van  eenen  pascha  van  twee  paerden (laar ten ;   doch 

hij  woont  niet  in  de  Rad,  maar  tégenover  dezelve,  aan  de  andere  zijde  van 

den  vloed.  Zijn  gebied  is  flegts  zeer  klein.  Het  overige  van  het  groot  gouver- 

nement Schab  esful ,   het  welk  zig  op  dezen  weg  van  Tauk  tot  Arbil  uitRrekte  , 

behoort  thans  geheel  tot  Bagdad ,   gelijk  hier  voor  reeds  aangemerkt  is.  Nadir 

Schah  had  niet  veel  moeite,  om  deze  Rad  met  het  kasteel  intenémen ;   doch, 

wijl  hij  te  Moful  zo  gelukkig  niet  was ,   moest  hij  in  allen  haast  weer  van  hier 

trekken,  waarbij  hij  veel  verloor.  Ik  vond  nog  eenige  bom  ben  op  den  weg, 
die  de  Perzen  hier  voor  20  jaaren  hadden  agtergelaten. 

In  deze  ftreek  zijn  vcele  watermolens  ;   er  word  daarom  veel  meel  van  hier 

naar 
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naar  Bagdad ,   en ,   in  plaats  van  hetzelve  ,   dadels  van  Basra  en  ander
e  waaren 

terug  gebragt.  Men  zegt,  dat  digt  bij  Kerkuk  ook  bitum
en  -   en  naphta  -   wellen 

gevonden  worden.  Zékere  plaats,  Baba  gurgur  genoemd,  is  bi
jzonder  merk- 

waardig, wijl  de  grond  aldaar  zo  heet  is,  dat  men  eijcrdn  en  vleesch  daarop 
 kan 

koken ;   men  maait  namelijk  maar  een  klein  gat  in  de  aarde  om  den 
 pot  daarop 

te  zetten.  Men  zegt,  dat  men  hier  des  nagts  vlammen  zi
et,  het  welk  verfchei- 

den  lieden  mij  verzékerd  hebben,  die  op  deze  plaats  geweest  ware
n.  Ik  meen- 

de tijds  genoeg  te  hebben,  om  de  plaats  zelf  te  kunnen  gaan  bezigt
igen  ,   wijlde 

Mohammedaanen  van  onze  kalle,  namelijk  de  ezeldrijvers,  voorn
emens  waren, 

twee  dagen  te  Kerkuk  te  blijven  en  er  hunnen  beiram  te  viere
n.  Doch  den  I   iden 

des  voormiddags  kwam  eene  andere  kalle  aan,  die  ook  naar  Arbil  wilde,  en  er
 

werd  derhalven  belloten,  aanftonds  met  dezelve  te  vertrekken.  Wij  zag
en 

weer  geen  één  dorp' tot  Altun  kupri,  alwaar  wij  eerst  den  i2den  aank
wamen; 

maar  wij  ontmoetten  veele  Kurdifche  huisgezinnen ,   die  hun  vee  op  de  fchoone 

beemden  weidden ,   welken  men  hier  heeft. 

Altun  kupri,  dat  is,  de  goüdcnbrug,  is  eene  Had  van  omtren
t  4   of  500 

huizen.  Zij  ligt  aan  den  kleinen  Tzdb  op  een  eiland,  en 
 heeft  haaren  naamvan 

eene  groote  brug  ,   die  over  den  eenen  arm  dezer  ri
vier  gebouwd  is.  Van  da 

ze  brug,  welke  een’ onmatig  hoogen  boog  heeft,  zeid
e  men  ,   dat  de  oude 

brug,  die  voor  eenige  jaaren  ingeftort  was ,   op  verre  na  zo  hoog  niet  was  ge- 

weest, doch  dat  men  geen  houwmees  ter  had  kunnen  vinden ,   die  in  Haat  was  om 

den  boog  laager  te  maken.  Wij  hadden  den  voorgaanden  nagt  en  dezen  ganfehen 

dag  door  zo  veel  régen  gehad,  dat  wij  geheel  nat  en  zeer  vermoeid  waren
.  On- 

dertusfehen  trok  de  karavane  regt  door  de  ftad ,   en  floeg  zig  aan  de  andere  zi
jde 

van  den  vloed  in  het  veld  néder.  Elk  ried  mij  met  de  k
aravane  over  te  trekken  , 

wijl  de  vloed  in  den  volgenden  nagt  ongetwijfeld  zo  fterk  zou  rijzen ,   en  met 

zulk  een  geweld  beginnen  te  ftromen,  dat  ik  niet  zonder  gevaar
  over  denzel- 

ven  zou  kunnen  komen.  Ik  plagt  anders  op  mijne  reis  mij  alti
jd  naar  den  raad 

der  inwoners  te  rigten ;   doch  thans  dagt  ik  alleen  aan  het  ge
mak ,   dat  ik  in 

den  volgenden  nagt,  waarin  wij  nog  régen  te  wagten  had
den,  in  een  huis  zou 

hebben ,   daar  ik  mijne  kléderenkon  drogen.  Ik  zond  derhalven  alleenlijk
  den  muil- 

ézel  met  de  pakkaadje  naarde  andere  zijde  van  den  vloed,  en  bleef  met 
 mijnen  be* 

dienden  en  den  paerdenknegt  in  de1  ftad. Ss  2 Te 
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Te  Altm  hipri  werd  het  feest  benam  gevierd.  Ik  zag  hier  dezelfde  vermaak- 

lijkheden,  welken  men  btj  dcrgelijke  gelegenheid  op  de  ftraaten  te  Kahira  pleegt 

aanteftellen :   hier  en  daar  namelijk  waren  fchopftoelcn  gemaakt,  waarin  zig  ook 

oude  gebaarde  Heden  zetten ,   ook  zag  men  klopvegters ,   die  met  Hokken  naar 

elkander  floegcn ,   en  den  flag  met  een  kusfen  afkeerden  (*).  Ik  liet  aan  Honds 

eenen  perfoon  komen ,   om  mij  de  léden  braaf  te  rekken  en  tc  drukken ,   of  , 

liever ,   met  beide  vuisten  te  knijpen.  Deze  behandeling  fchijnt  eenen’Europeër , 
in  het  eerst  niet  zeer  aangenaam  te  wezen ;   doch  zij  is  in  het  Oosten  veel  in  ge- 

bruik; en  ik  vond  er  mij  zeer  wéf.bij,  inzonderheid  na  eene  groote  dagreis. 
Men  behoeft  flegts  vlak  op  den  grond  te  gaan  liggen,  wanneer  de  perfoon  al  de 

fpicren  des  lichaams  met  de  volle  vuist  gevoelig  aanvat  en  drukt,  en  het  bloed 

daardoorweêr  in  eenen  behoorlijken  omloop  brengt. 

Koi  Sandsjak  ,   de  verblijfplaats  van  eenen  Kurdifcben  pafcha,  die  onder 

Bagdad  Haat ,   ligt  r2  uuren  noordoost  ten  oosten  van  hier.  Arbil  en  Altun  Ku- 

pri  behoorden  nog  voor  weinige  jaaren  tot  dit  Kurdisch  pafchalik;  maar  thans 

zond  de  pafcha  te  Bagdad  eenen  gouverneur  naar  Arbil ,   en  deze  zond  eenen  aga 
naar  Altun  Kupri, 

Den  i   3^en  des  morgens  vond  ik  den  vloed  in  de  daad  zo  fterk  gewasfen, 

dat  ik  niet  zonder  levensgevaar  over  denzelven  kon  geraken ,   en  daarom  zeer 

gaern  zou  gebléven  zijn ;   doch ,   wijl  ik  mijn  quadrant  en  mijne  kleine  pakkaadjè 

bij  de  kalle  had  gelaten ,   moest  ik  volgen.  Mijne  reisgenooten  waren  reeds 
meer  dan  een  uur  vooruit.  Ik  waagde  het  alleen  met  mijnen  bedienden,  en 
paerdenknegt,  die  beiden  weinig  hart  hadden,  natereizen,  en  kwam  te  Kastöp- 
pe  weer  gelukkig  bij  de  karavane.  Doch  ik  had  wat  te  veel  gewaagd.  Onder 
weg  kwam  eerst  een  Kurdifche  fchech ,   en  naderhand  twee  anderen  te  paerd  op 

mij  af;  zij  fchénen  grooten  lust  te  hebben,  om  mij  te  plonderen.  Wijl  zij  eg- 
ter  maar  met  fpeeren  ,   en  ik  met  fchietgeweer  gewapend  was ,   en  ik  hunne 

vraagen  wégens  mijne  reis  beantwoordde,  zonder  eenige  vrees  te  laten  blijken, 

durfden  zij  het  niet  wagen ,   mij  aantchouden.  Ten  westen  van  den  weg  ligt 

een 

(*  Eerde  deel,  pi.  XXV.  fig.  B   C   D.  De  oude  Egiptenaars  hadden  reeds  zulke  vei maa- 
ken  op  hunne  feestdagen.  Wijsgérige  befpiegelingen  over  de  Egiptenaars  en  Chineezen  van  den 
heer  pauw,  II,  Deel, 
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een  gebergte,  welk  de  inwoners  Kara  dsjog  noemen.  Veelen  hebben  mij  ver- 

zekerd ,   dat  men  daar  nog  veele  overblijfzels  van  dorpen  en  Héden  vind ;   doch 

voor  reizigers,  zegt  men,  is  het  daar  niet  zeer  veilig,  wijlde  bergbewoners 

zig  niet  veel  aan  de  naburige  Turkfche  ftédehouders  Horen. 

Kos  töppe  heeft  zijnen  naam  van  eenen  kleinen  heuvel.  Op  dezen  heu- 

vel zag  ik  voor  de  eerflemaal  op  mijne  reis  een  Mohammedaansch  vr
ouws- 

perfoon  haar  gebed  met  alle  jgebruiklijke  plegtigheden  en  eerbiedigheid  
verrig- 

ten.  De  Europefche  geleerden  hebben  getwist ,   of  de  Mohammedaanfche 

vrouwsperfoonen  verpligt  zijn  te  bidden ,   ja  of  zij  hoop  hebben  om  in  het  para- 

dijs te  komen,  of  niet?  De  Mohammedaanfche  geleerden  verwonderden  zig  daar- 

entegen ,   wanneer  ik  flegts  wilde  twijfelen ,   of  hunne  vrouwsperfoonen  wel  in 

het  paradiis  kunnen  komen;  zij  hebben  mij  verzékerd,  dat  dezelven  ook  verpligt 

waren  5   maal  daags  te  bidden,  en  dat  zommigen  dezen  pligt  in  haare  huizen 

flipt  in  agt  namen.  Maar,  wijl  zij  niet  zo  gade  gellag.cn  worden  als  de  mannen 
, 

bidden  zij  doorgaans  zeldzaamer. 

Het  dorp  Kus  töppe  word  ook  Clan  Aiile  genoemd.  De  geheele  fireek
, 

fehoon  zeer  vrugtbaar ,   was  nog  voor  weinige  jaaren  eene  woestijn,  die  alleen 

door  zwervende  Kurden  gebruikt  werd.  Achmed  pafcha  te  Bagdad  lie
t  hier, 

tot  gemak  der  pos  tboden,  eer, en  put  graven  en  een  huis  bouw
en.  Zijne  dog- 

ter  adile  chatun,  liet  daarbij  eenen  aanzienlijken'  Chan  voor  reizigers  opbou- 

wen, en  den  boeren  ,   die  zig  hier  wilden  neêrzettcn ,   werden  eenige  vrijhe- 

den gegeven,  en  zo  zag  men  hier  in  korten  tijd  een  aanzienlijk  dorp.  Het 

zou  den  Turkfchen  paschas  weinig  moeite  kosten  ,   hunne  vrugtbaare  land- 

flreeken  op  die  wijze  te  bevolken.  Maar ,   dewijl  zij  gemeenlijk  maar  een’  kor- 

ten tijd  in  eene  provincie  blijven,  en  zig  denzelven  daarom,
  zooveel  moge- 

lijk,  zoeken  te  natte  te  maken,  doen  zij  de  fchattingen  niet  alleen  met  alle 

flrengheid  invorderen,  maar  bcfchulten  de  arme  boeren  niet  eens  tégen 
 de  ora- 

zwervende  Arabers  en  Kurden.  Het  is  dus  geen  wonder,  dat  de  provinci
ën 

des  Turkfchen  rijks  hoe  langer  hoe  meer  verwoest  
worden. 

Den  izpkn  reisden  wij  gi  mijl  tot  JtV  ̂ rtil.  Dit  is  zonder  twijfel  hetzelfde 

Arbela ,   dat  door  den  flag  tusfehen  alexander  en  darius  vermaard  geworden 

is.  Het  heeft  veele  jaaren  zijne  erflijke  Mohammedaanfche  prinfen gehad,  wier 

gebied  zig  in  Perfië  tot  Tauris  uitflrekte.  De  Had  was  toen  zeer  groot,  en  had 

S   s   3   een 
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32  6 een  kasteel  op  eenen  hoogen  heuvel.  Tegenwoordig  is  daarvan  weinig  meer 

overig  dan  dit  kafteel ,   en  hetzelve  is  niet  eens  met  eenen  muur  omgéven , 

maar  de  buitenfte  huizen ,   welken  allen  van  ongebakken  tégelftecncn  gebouwd 

zijn ,   ftaan  aan  den  kant  des  heuvels  zo  digt  aan  elkander,  dat  men  flegts  door 

éénen  opgang  in'  de  hédendaagiche  ftad  kan  komen  (*).  Benéden  aan  den  heuvel , 
waar  eertijds  de  groote  ftad  lag,  ftaan  maar  weinige  flegte  huizen.  Oudheden 

vind  men  hier  niet,  behalven  eenige  overblijfzels  eener  moske,  verre  in  het 

veld,  welke  een  fultan  musaffer,  zo  men  zegt,  gebouwd  heeft.  De  minare 
bij  dezelve  is  zo  fterk  van  gebakken  tégels  en  kalk  gebouwd ,   dat  men  in  den* 

zelven  ,   door  twee  deuren  en  langs  twee  wenteltrappen,  tot  héden  toe  kan  op- 
klimmen. De  ingangen  zijn  tégen  over  elkander,  en  twee  periöonen  kunnen 

te  gelijk  opklimmen ,   zonder  elkander  weer  te  zien ,   tot  dat  zij  op  den  to;  en 
komen. 

De  ftad  Arbil  ligt  op  360.  n".  poolshoogte.  Zij  behoort  thans  tot  het  gou- 
vernement van  Bagdad,  en  heeft  eene  fterke  bezetting  van  Janitzaaren  van  Kon- 

ftantinopel.  Urmia ,   eene  ftad  in  Perfië,  ligt  maar  5   dagreizen  van  hier.  Ver- 

fcheiden  perfoonen  hebben  mij  verhaald ,   en  te  Arbil  hoorde  ik  het  insgelijks , 
dat  aan  eenen  berg  Bifotun ,   tusfchen  Kimanfchah  en  Hamdan ,   (een  Jood  van 
Moful  zeide  tusfchen  Alwend  (Iiolwan)  en  Hamdan ,   of  het  voormalig  Ecbatana ) 

aan  de  rots  zelve  nog  veele  groote  beelden  en  opfchriften  voorhanden  zijn.  De 
plaats  was  zeer  verre  van  mijnen  weg.  Wanneer  egter  in  het  vervolg  een  Eu- 

ropeer naar  Isfahan  mogt  reizen ,   of  van  daar  te  rug  komen  ,   zo  konde  hij  de- 
zen weg  nemen ,   en  de  opfchriften  aan  den  berg  Bifotun  affchrijven.  Zij  zijn 

waarrchijmijk  in  deze.fde  taal ,   en  met  hetzelfde  alphabet  gefchréven ,   als  die  te 
Nakfchi  Rujlam ,   waarvan  ik  een  gedeelte  op  plaat  XXXIV.  gegeven  heb  (**). 

Het 

(*)  Mohammed  mahadi  khan  noemt  Arbil  eene  vesting.  Gefchiedenis  van  nadir  schab  ,   bl. 

364.  Hoogd. 

(**)  Diodorus  zegt,  in  het  II.  boek,  dat  semiramis  in  deze  (treek  groote  beelden  en  opfchrif- 
ten in  de  rotzen  heeft  laten  uithouwen.  Otter  heeft  zo  wel  de  beelden  als  de  opfchriften  aan 

den  berg  Bifotun  gezien,  doch  niets  daarvan  afgetékend.  Foyage  en  Turquie  g»  en  Perfe,  Tm- 
I.  ,p.  184  —   188. 
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Het  land  in  de  Breek  van  Arbil  word  door  geen  vloeden  bewaterd ,   gelijk  dat 

te  Bagdad  en  Basra.  Het  lévert  gemeenlijk  10 ,   doch  niet  boven  de  15  voud  ; 

doch  de  tarw  ,   die  enkel  door  den  régen  gedrenkt  is ,   lévert  niet  
alleen  meer 

meel  uit,  dan  die,  welke  door  Broom  water  bewaterd  word,  maa
r  word  ook  voor 

voedzaamer  gehouden.  De  réden,  waarom  de  tarw  
hier  niet  meer  dan  15 

voud  geeft,  wanneer  men  in  de  Breek  van  Bagdad  
wel  20  voud  inzamelt,  is 

waarfchijnlijk  geen  andere ,   dan  om  dat  men  in  die  fireefeen  ,   welken  niet  
door 

kunst  bewaterd  worden ,   digter  moet  zaaijen ,   wijl  het  zaad  zo  fchielijk  geen 

wortel  fchiet,  en  dus  veel  verdort  of  van  de  vogels  geg
éten  word. 

De  meesten  van  de  kafle ,   waarmede  wij  ons  te  Kerkuk  verenigd  hadden , 

Singen  niet  verder,  dan  tot  Arbil.  Hier  verftonden  
wij,  dat  den  1 6*n  eene 

andere  kafle  zou  vertrekken ;   cn  met  deze  braken  wij  des  morge
ns  vroeg  op , 

en  reisden  9   uuren  of  51  duitfche  mijlen  tot  aan  den  groot
en  Tzab  (turk.  Zarb), 

welke  in  Hakerie ,   eene  provincie  van  Kürdeftan,  ontfpringt.  Als  he
t  in  langen 

üid  niet  gerégend  heeft,  en  in  het  jaargeti
j  wanneer  de  fneeuw  op  de  naburige 

bergen  niet  fmclt ,   is  deze  vloed  zo  laag ,   zeide  men ,   dan  men  denzelven ,   zon. 

der  eenig  gevaar,  te  paerd  kan  doorwaden
;  maar  thans  was  het  water  zeer  

hoog, 

en  de  Broom  ging  foei.  .. 

Van  Arbil  tot  aan  den  Tzab  ziet  men  geen  é
én  dorp  ;   maar  aan  de  overzijde 

van  den  vloed  ligt  een  dorp  Abtei  afis ,   da
t  geheel  van  lieden  word  bewoond, 

die  men  Jefidiers  óèjt  of  ook  wel  Dauafin  n
oemt.  Wijl  de  Turken  alleen  aan  de 

zulken  vrijheid  van  godsdienstoefening  in  hunne  landen  ver
gunnen ,   die  godhjke 

boeken  hebben ,   dat  is,  die  Mohammedaanen ,   Christenen  of  Jooden  zijn,  moe» 

ten  de  Jefidiers  de  grondBeliingen  van 
 hunnen  godsdienst  zeer  geheim  houden.

 

Zij  noemen  zig  daarom  Mohammedaane
n,  Chriftenen  of  Jooden,  naai  dat

  de 

•men  die  naar  hunnen  godsdienst  verneemt ,   tot  deze  of  géne  partij  behoort ; 

zij  fpréken  met  eerbied  van  den  koran
,  bet euangelie,  de  vijfhoeken  van  

mo- 

ses en  de  pfalmen.  En  fchoon  zij  eindeli
jk  overtuigd  worden ,   dat  zij  dadelijk 

Jefidiers  zijn,  willen  zij  egter  voor
géven,  dat  zij  met  de  Sunniten  den

zelfden 

godsdienst  hebben.  Het  is  daarom  fchi
er  onmogelijk  daaromtrent  iet  met  ze- 

kerheid te  vernemen.  Zommigen  befchuldigen  hen,
  dat  zij  den  duivel,  onder 

den  naam  Tfchellebi ,   dat  is  heer,  aanbidden;
  anderen  zeggen,  dat  zij  grooten- 

eerbied  betonen  voor  de  zon  en  voor  het  vuur ,   dat  zij  groote  heidenen  zijn  en afichuw- 
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affchuwlijke  gebruiken  hebben.  Maar  mogelijk  zijn  zij  eene  bijfekte  der  Belaf- 

ten in  Oman.  Wijl  men  tusfchen  den  grooten  Tzab,  Sirïê  en  Jméniën  veele  Daua- 

Jin  vind ,   en  zij  dus  in  alle  naburige  Réden  bekend  zijn ,   zal  ik  hier  aanhalen  het 

geen  verfïandige  Sunnitcn  en  OoRerlche  Christenen,  deels  uit  hunne  gefprekken , 

deels! uit  hunne  bedrijven  ménen  opgemerkt  te  hebben.  Dezen  zeiden,  dat 

zékere  fchech  ade  Rigter  van  hunnen  godsdienst  was  geweest,  en  waren  van 

gedagten,  dat  zij  oorfpronglijk  van  de  Arabiërs  afïtammen,  die,  onder  aanvoe- 

ring van  schamer,  hossein,  den  neef  van  mohammed,  doodden,  en  het  ge- 

flapt van  ali  onder  de  regéring  van  den  khalif  jesid  zo  zeer  vervolgden.  Het 

laat  Re  willen  zij  daaruit  bei]  ui  ten ,   wijl  zékere  schamer  bij  de  Dauafm  als  een 

groote  heilig  aangemerkt  word,  en  wijl  de  Schiiten,  die  hossein  voor  hunnen 

grootRen  martelaar  houden ,   er  eene  verdienfle  in  Rellen  ,   als  zij  eenen  van 

deze  fekte  kunnen  doden.  Naar  men  zegt,  hebben  zij  afbeeldingen  van  Hangen, 

rammen  en  andere  dieren.  Die  van  de  Rang,  ter  gedagtenis,  dat  eva  daardoor 

verleid  werd ,   en  die  van  den  ram ,   om  zig  te  binnen  te  brengen ,   dat  abraham 

aan  gód  gehoorzaam  is  geweest ,   en  zijnen  zoon  heeft  willen  opöfferen.  Men 

heeft  mij  ook  verzekerd ,   dat  de  Dauafm  den  duivel  niet  aanbidden ,   maar  alleen 

gód  als  den  fcheppcr  en  wéldoender  van  alle  menfchen  godsdienRig  eren.  Zij  wil- 

len in  het  geheel  niet  van  den  duivel  fpréken,  zelfs  niet  eens  zijnen  naam  horen. 

Zij  zeggen:  het  past  éven  zo  min,  dat  de  menfchen  in  de  gefchillen  tu
sfchen 

gód  en  eenen  gevallen  engel  partij  kiezen,  als  wanneer  de  boeren  eenen  bedien- 

den ,   die  bij  den  pafcha  in  ongenade  gevallen  is ,   befpotten  en  vloeken  wilden ; 

gód  heeft  onze  hulp  niet  nodig,  om  den  fatan  voor  zijne  ongehoorzaamheid  te 

ftraïïen ;   het  ZOU  kunnen  gebeuren ,   dat  god  hem  weêr  in  genade  aannam ,   en 

dan  zouden  wij  ons  vóór  den  rigterRoel  van  god  moeten  fchamcn ,   wanneer 

wij  eenen  zijner  engelen  uit  eigen  beweging  befchimpt  en  gefmaad  hadden:  het 

was  daaróm  béter,  zig  in  het  (geheel  niet  om  den  duivel  te  bekreunen,  maar 

alleenlijk  daar  naar  te  flaan ,   dat  men  zelf  niet  bij  god  in  ongenade  valle.   

Als  de  Jefidiers  te  Moful  komen  ,   worden  zij  door  de  overheid  juist  niet  aange- 

houden, fchoon  men  ze  kent,  doch  het  gemeen  volk  zoekt  hen  zomtijds  te  kwel- 

len en  te  bedriegen.  Als  zij  boter  of  eijeren  aan  hetzelve  willen  verkopen  > 

tragt  men  eerst  de  waar  in  zijne  magt  te  krijgen ;   en  dan  begint  men ,   om  den 

prijs  of  om  andere  réden ,   met  alle  geweld  op  den  fatan  te  fchelden ,   waarop  de 

Dauafn 
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'Dauafin  dikwijls  zo  beleefd  is,  dat  hij  liever  alles  laat  varen,  dan  dat  hij  een 

getuige  zou  wezen,  dat  de  duivel  zo  mishandeld  word.  In  de  gewesten  egter, 

daar  zij  de  overhand  hebben,  durft  niemand  lasteren,  indien  hij  niet  braaf  ftok- 

ïlagen  hebben ,   of  zelfs  wel  zijn  léven  verliezen  wil. 

De  Jefidiers  befnijden  zig  éven  als  de  Mohammedaanen.  Zij  drinken  wijn  en 

fterke  dranken ,   doch  zijn  daarbij  zo  bezorgd ,   dat  zij  den  beker  altijd  met  bei- 

de handen  houden :   en  wanneer  bij  ongeluk  een  weinig  op  den  grond  geftort 

word,  graven  zij  denzelven  zorgvuldig  uit,  en  dragen  dien  naar  eene  plaats , 

daar  de  wijn  niet  kan  vertrapt  worden.  Indien  moiiammed  op  de  gedagte 

gekomen  was,  zijne  aanhangers  zulk  eenen  grooten  eerbied  voorden  wijn  inte- 

prenten  ,   zou  hij  dezen  drank  denklijk  niet  geheellijk  verboden  hebben.  Want 

geen  Dauafin  zal  zig  dronken  drinken ;   en  dit  fchijnt  het  alleen  geweest  te  zijn , 

dat  de  Arabifchc  profeet  wilde  verhoeden.  De  geestlijken  der  Jefidiers  kleden 

zig  in  het  zwart,  het  welk  bij  de  Mohammedaanen  geen  gebruik  is.  Zij  hek 

ben  jaarlijks  drie  feestdagen,  zegt  men,  en  doen  eene  bedevaart  naar  fche
ch 

ADE  ,   die  tusfehen  Aker  en  Moful  begraven  ligt.  Hier  is ,   naar  men  zegt
 ,   eene 

groote  waterkom ,   waarin  de  Jefidiers ,   ter  eere  van  hunnen  heilig ,   veel  goud 

en  zilver  werpen.  Een  Neftoriaan  uit  de  nabuurfchap ,   die  deze  kostbaarheden 

béter  wist  te  hefteden  ,   waagde  het  op  eenen  nagt  in  dien  vijver  te  gaa
n,  en 

iet  daaruit  te  halen.  De  dogter  van  den  opzigter  kwam  juist  om  water  te  ichep- 

pen,  en-zag  een’  mensch  midden  in  het  water.  Daar  zij  op  deze  plaats  nu  niets 

minder  dan  eenen  rover  vermoedde ,   meende  zij ,   dat  het  niemand  anders  kon 

wezen ,   dan  fchech  ade  zelf :   zij  liep  ijlings  naar  huis  om  haaren  vader  de  blij- 

de boodfehap  te  brengen ,   dat  hun  groote  heilig  zig  perfoonlijk  in  den  watervij- 

ver  vertoond  had;  het  gerugt  verfpreidde  zig  alom  bij  al  de 
 Dauafin ,   die  zig  zeer 

daarover  verheugden ,   terwijl  ondertusfehen  de  Ncstoriaan  zig  het  gevondene  te 

nutte  maakte. 

Het  is  een  algemeen  gevoelen  der  Mohammedaanen ,   dat  de  bewoners  van 

den  berg  Sinds j ar,  welken  grootftendeels  Jefidiers  zijn,  insgeli
jks  eenen  fchat 

voor  hunnen  fchech  ade  in  eenen  put,  of  in  eenen  watervijver  bewa
ren.  Ee- 

nige  Hammen  van  dit  gewest  hadden  voor  eenige  jaaren  reizigers  van
  Eagdad 

geplonderd.  Soletman  pafcha  vervolgde  en  floeg  niet  alleen  de  omzwe
rvende 

Rammen  Jefidiers,  maar  trok  ook  naar  den  berg  Sindsjar,  liet  verfcheiden  der
 

II.  deel.  T t   aan- 
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aanzienlijkflen  braaf  afrosfen ,   en  zommigen  zelfs  met  den  dood  ftraffen ;   doch 

niemand  van  hun  wilde  hem  den  fchat  ontdekken. 

De  Jefidiers  zijn  bij  de  Sunniten  ook  zo  gehaat,  dat  schafei,  een  hunner 

grootfte  leeraars,  het  voor  geen  misdaad  rékent,  wanneer  een  miislim  (waarge- 

lovigc)  hier  of  daar  iemand  van  dezen  godsdienst  het  léven  beneemt.  Onder- 

tusfchen  moest  een  voornaame  osmanli ,   gelijk  ook  all’  de  overige  Mohamme* 

daanen,  Christenen  en  Jooden,  die  in  onze  karavane  waren,  zijn  léven  aan  de- 

ze lieden  vertrouwen,  als  hij  over  den  Tzab  wilde.  Want  deze  vloed  was  thans 

zo  groot,  dat  het  onmogelijk  was  om  er  door  te  rijden,  en  hier  was  geen  ander 

vaartuig,  dan  alleen  de  heilets  der  Jefidiers  uit  het  tegenoverliggend  dorp  Abel 

tl  afis  i   en  deze  kellets  zijn  van  een  maakzel,  dat  ik  in  mijn  gansch  léven  zulk 

een  flegt  vaartuig  niet  gezien  heb.  Dit  vaartuig  beftaat  uit  32  opgeblazen  fchaa- 

penvellen,  vier  in  de  lengte  en  agt  in  de  breedte,  allen  onder  eene  horde  vast- 

gebonden. Onder  weg  was  er  reeds  van  gefproken ,   dat  men  wél  op  zijne  hoe- 

de moest  zijn,  en  zig  wél  wagten,  van  in  tégenwoordigheid  der  Jefidiers  te 

vloeken  pf  flegts  den  fatan  te  noemen ,   wijl  men  voorbeelden  had ,   dat  zij  hun- 

nen kellet  omgeworpen  hadden,  waar  bij  de  reizigers  dan  hun  goed  en  léven 

verloren ,   doch  zij  zelven  zig  met  zwemmen  gered  hadden.  Het  gezigt  van 

deze  foort  van  fchépen,  van  den  breeden  en  fnel vlietenden  ftroom ,   van  deze 

Dauafin ,   welken  wisten,  dat  zij  bij  alle  natiën  gehaat  zijn,  doch  nu  een  regt 

meesteragtig  gelaat  aannamen,  om  te  tonen,  dat  zij  in  dit  oogenblik  lieden  van 

belang  waren  ,   de  vreesagtigheid  ,   die  zig  in  het  gelaat  van  alle  mijne  reisgenoo- 

ten  vertoonde :   dit  alles  verwekte  in  mij  geen  geringe  vrees.  Daar  waren  maar 

weinig  kellets  voorhanden ,   zo  dat  zij  verfcheiden  maaien  heen  en  weêr  moes- 

ten varen ,   om  de  geheele  karavane  overtebrengen.  Ieder  wilde  de  eerfte  wé- 

zen ,   en  niemand  wilde  zo  veel  betalen  als  de  Dauafin  eischten.  Dit  gaf  gele- 

genheid tot  twisten ,   en  ik  kan  verklaren ,   dat  ik  de  lieden  op  de  ganfche  reis 

van  Bagdad  tot  hier  niet  zo  veel  heb  horen  vloeken  als  op  deze  plaats,  daar  nog- 

thans  elk  voorgenomen  had  hier  niet  te  vloeken.  Ik  hield  het  ondertusfehen 

voor  raadzaam ,   met  deze  lieden  niet  te  krakélen.  Ik  betaalde  aan  één’  van  hun 

nog  meer  dan  hij  van  de  anderen  geëischt  had ,   op  dat  hij  mij  een’  goeden  kellet 

zou  bezorgen ,   onder  welken  al  de  vellen  nog  wél  opgeblazen  waren.  De  veer- 

lieden, die  met  den  aga  het  niet  konden  eens  worden,  begonnen  nu  aanftonds 

mijn 
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mijn  goed  op  het  vaartuig  te  dragen.  Eén  der 
 bedienden  van  den  aga  vond 

dit  zo  kwalijk ,   dat  een  dsjaur  zijnen  heere  zou  voorgetrokken  worden, 
 dat  hij 

fchriklijk  begon  te  vloeken  en  te  fchelden  op  de  Dauafin  en  op
  mij.  Midlerwijl 

werd  mijne  pakkaadje  en  de  zadels  van  mijn  paerd  en  va
n  mijne  muilezels  op 

den  kellet  gedragen,  ik  leide  mij  boven  op  dezelven :   de  ftroom  ging  (hel,  ik 

dagt  niet  anders,  of  ik  zou  met  mijne  beide  Charons 
,   die,  gelijk  ik  toen  meen- 

de, den  duivel  aanbaden,  door  elke  golf  verzwolgen  worden
;  doch  kwam  ein- 

delijk ,   met  cods  hulp ,   gelukkig  aan  de  overzijde. 

De  lastdieren  moesten  allen  den  vloed  over  zwemmen.  Pae
rden  en  muilezels 

zwemmen  rédelijk  wél.  Een  Dauafin  nam  een  opgeblazen  fchaa
pevel  vóór  de 

borst,  en  zwom,  terwijl  hij  tévens  3   of  4   paerden  of  muilezels  leidde,  op  he
t- 

zelve over.  Den  ézel  moest  men  een  fchaapevel ,   of  ook  wel  twee  zulke  vel- 

len op  den  rug  binden ,   en  één  perfoon  kon  niet  meer  dan  twee  ézels  leiden. 

Een  ézel  verdronk.  De  eigenaar  van  denzelven ,   een  Mohammedaan ,   fchold  en 

vloekte  vreeslijk  op  den  geenen,  die  hem  geleid  had;  want
  wijl  wij  vrij  fterk  in 

getal  waren,  behoefde  hij  niet  zeer  te  vrézen ,   dat  men  hem  in  het  dorp  geweld 

zou  aandoen.  Ondertusfchen  werd  hij  hier  méde  ni
et  geholpen;  zijn  ézel  was 

weg:  en  in  den  volgenden  nagt  ontftolen  dc  Daua
fin  hem  ook  nog  zijne  beide 

andere  ézels,  en  lieten  den  armen  mensch  zo  veel 
 tieren ,   wénen,  fchelden  en 

vloeken  als  hij  maar  wilde. 

Den  I7den  reisden  wij  maar  4   uuren  tot  Kamelis ,   en  kwamen  op  dezen  weg 

over  eenen  kleinen  vloed ,   dien  men  Chafer  noemt.  Dezelve  was ,   door  den 

ménigvuldigen  régen ,   dien  wij  gehad  hadden ,   ook  eenigzins  gezwollen ,   wij 

konden  er  egter  doorrijden  (*).  Van  Chafer  tot  Moful
  ziet  men  alom  de 

fchoon. 

(* )   Het  was  zonder  twijfel  in  deze  (treek ,   dat  alexander  ,   de  groote  zégen  op  darius  be- 

haalde Chafer  febijnt  Boumelle,  de  groote  Tzab,  de  Lycus,  e
n  Arbil ,   Arbela  te  zijn.  Curtius 

IV.  8.'  Van  Arbela  trok  alexander  in  4   dagen  tot  Memn
is,  alwaar  leemwelten  waren.  Kerkuk 

is  maar  20  uuren  en  Bus  cJmrmatu  omtrent  35  uure
n  van  Arbela.  Derhaiven  is  misfehien  het 

Jaatfte  bet  voormalig  Memnis.  Want  Hit,  waar  insgel
ijks  eene  leemwel  is,  is  te  verre  van 

Adil,  dan  dat  alexander,  met  een  léger,  dezen 
 weg  in  4   dagen  zou  hebben  kunnen  afleggen. 

Het  was  ook  bij  den  vloed  Chafer,  dat  de  Tataren  in  het  ja
ar  der  hedsjera  633  hun  léger ncêrlloe- 

Tt  2   8™. 
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fchoonfte  koorn  velden  en  veele  dorpen.  BehaJven  de  geenen,  die  men  op  dè 

XLVite  plaat  vind,  heb  ik  nog  Schech  Amir ,   Ameidan,  Basgirtane n   Basfacka 

aangetekend.  De  beide  laatften  liggen  aan  den  berg  Aïn  faffra ,   die  zijnen  naam 

van  eene  bronwel  heeft ,   welker  water  koud  en  geel  van  verwe  is ,   en  in  veele 

ziekten  gebruikt  word. 

Karmelis  was  eertijds  eene  aanzienlijke  ftad  

(
*
 
*
)
.
 
 Thans  vind  men  hier 

maar  60  of  70  huizen ,   en  dezen  zijn  niet  zo  zwak  gebouwd,  
als  die  in  het  ge- 

bied van  den  pafcha  van  Bagdad  ,   maar  allen  van  kalk  en  fteen ,   en  gewelfd.  
De 

koornfchuuren  
heeft  men  hier  in  den  grond,  gelijk  in  Perfië.  De  inwoners  

te 

Karmelis  
waren  voor  weinige  jaaren  nog  alle  Neftoriaanen.  

De  rijkfte  man  van 

het  dorp,  welke  tévens  fchout  van  het  zelve  was,  kwam  aanftonds  
bij  mij,  en 

verzogt ,   dat  ik  bij  hem  wilde  in  huis  komen.  
Hier  vond  ik  een  gezelfchap 

van  12  of  16  perfoonen 
,   allen  zeer  wél  gekleed.  

Na  de  algemeenc  
pligtplégin- 

gen  en  vraagen  wégens  mijne  reis  van  Bagdad ,   vraagde  een  van  hun :   of  de  paus 

het  opperhoofd  
der  Christenkerk  

was ,   of  niet  ?   Wijl  ik  niet  wist ,   of  ik  met 

Neftoriaanen  
of  met  Chaldeën,  

of  wel  met  beiden  te  doen  had,  antwoordde  
ik, 

dat  hij  het  hoofd  der  Roomschkatholijke 
,   maar  niet  van  de  andere  Christenker- 

ken was ,   en  dat  ik  niet  twijfelde ,   of  het  zou  aan  het  gezelfchap  
bekend  zijn , 

dat  de  Armeniërs,  
Grieken  en  Kopten  allen  éven  zo  wel  hunne  eigen  patriarchen 

hadden,  
als  de  Neftoriaanen,  

en  dat  dezen  alle  de  opperheerfchappij  
van  den 

paus  niet  erkenden.  
Maar  is  de  paus  niet  de  opvolger  

van  petrus?  
vraagde 

mijne  tegenpartij 
,   en  heeft  Christus  

niet  gezegd :   gij  zijt  petrus  ,   en  Op  de- 
zen rotfteen  zal  ik  mijne  gemeente  

bouwen  l   Hier  uit  bleek,  dat  hij  geen  Nes- 
toriaan  maar  een  Cbaldeër  was.  Mijn  antwoord  

was:  petrus  heeft  zékerlijk  te 

Rome' het  euangelie  
geprédikt,  

alwaar  de  paus  thans  het  geestlijk  opperhoofd  
is; 

doch  hij  heeft  de  leer  van  Christus  
ook  in  andere  ftéden  uitgebreid 

,   en  in  het 

euangelie  
ftaat  niet ,   dat  de  geen ,   die  de  opperfte  

gcestlijke  
te  Rome  zou  zijn , 

als 

gen.  Semmlees  overzetting  der  hédendaagfche  Hijlme.  III.  Deel.  Hier  komen  nog  veele  naamen 

voor,  die  men  op  mijne  reiskaart  vind, 

(*)  In  andere  reisberchrijvingen  word  deze  plaats  Dsjaur  Kei  genoemd,  wijl  hier  geen  Mc» 
feaminedaanen ,   maar  enkel  Christenen  wonen. 
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als  het  opperhoofd  van  al  de  ChriRenen  moest  aangemerkt  worden ;   dat  het  mij 

voor  het  overige  onverfchillig  was ,   of  iemand  den  paus  als  zijn  geestlijk  opper- 

hoofd  op  aarde  erkende,  of  niet;  dat  alle  Christenen  van  wat  gezindheid  zij 

mogten  wezen ,   het  euangelie  hadden ,   en  aan  de  leer  van  Christus  geloofden , 

welke  petrus  gepredikt  had;  dat,  wanneer  zij  ilegts  deze  leer  volgden,  mijn 

gevoelen  was ,   dat  gód  geen  onderfcheid  tusfehen  Chaldeën ,   Neftoriaanen  en 

andere  Christenen  zou  maken.  Mijne  tegenpartij  vraagde :   of  ik  dan  geen  Frandsjï 

(Europeer)  maar  misfehien  een  Griek  was?  Ik  verzekerde,  dat  ik  een  Euro- 

peer was,  maar  uit  dat  gewest  van  Europa,  waar  mende  opperheerfchappij van 

den  paus  reeds  zédert  meer  dan  200  jaaren  niet  meer  erkende.  De  overigen  van  het 

gezelfchap  hadden  tot  daartoe  blooclijk  toehoorders  geweest.  Nu  fpraken  eeni- 

ge  Nestoriaanen.  Mijn  waarde  priester,  zeide  één  van  hun,  gij  zoud  veel  béter 

gedaan  hebben,  indien  gij  bij  den  godsdienst  onzer  voorvaderen  gebléven  waart, 

en  onze  vrienden  en  nabeRaanden  ook  niet  daar  van  afgetrokken  had.  Gij  hebt " 
dus ,   en  veele  anderen  op  uwen  raad ,   onzen  eigen  patriarch  verworpen ,   en  in 

deszelfs  plaats  eenen  Europeer  als  het  hoofd  der  kerke  aangenomen ,   dien  zelfs 

de,Europeërs  niet  eens  daarvoor  erkennen.  Het  fpeet  mij,  dat  mogelijk  beide 

de  partijen  door  dit  gefprek  ergernis  opgevat  hadden.  Ik  verzekerde  hen  der- 

halven ,   dat  nog  meer  dan  de  helft  van  Europa  Roomschkatholijk  was,*  dat  de 

overigen  wel  niet  onder  den  paus  Ronden,  doch  dat  zij  allen  elkander  éven  zo 

wel  als  Christenen  aanmerkten ,   als  de  verfcheiden  gemeenten  der  Oosterfche 

Christenen  in  het  uitgeftrekte  Turkfche  rijk;  dat  ik  dienvolgens  van  oordeel 

was,  dat  zij  elk,  in  zaaken  van  godsdienst,  konden  laten  geloven  hetgeen, 

daai-  hij  bij  zigzelven  van  overtuigd  was,  en  des  niet  te  min  goede  vrienden  blij. 
ven.  De  priester  was  daarmee  niet  te  vréden.  Hij  zeide,  dat  de  Europefche 

zendelingen  te  Moful  hem  hadden  verzekerd ,   dat  gansch  Europa  de  opperheer- 

fchappij van  den  paus  erkende,  weshalven  hij  twijfelde,  dat  ik  een  Europeer 
was.  Doch  bij  aldien  ik  een  Europeëer  was,  zou  ik  dit  kunnen  lézen,  en  daar- 

door overtuigd  worden,  dat  hij  gelijk  had.  Daarop  haalde  hij  een  klein  latijnsch 

boek  met  eene  Sirifche  of  Chaldeëfcbe  overzetting  uit  zijnen  boezem,,  en  toon- 

de mij  de  woorden,  gij  zijt  petrus ,   e.  z.  v.  Ik  antwoordde  hem,  dat  wij 
reeds  daarvan  gefproken  hadden,  en  dat  dit  niet  alleen  in  zijn  boek,  maar  ook 

in  de  boeken  van  alle  Christenen  Rond;  dat  voor  het  overige  kundige  ̂ cestlii 

T«S  "   ken 
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ken  reeds  zo  veele  jaaren  over  deze  plaats  getwist  hadden ,   zonder  het  eens  te 

kunnen  worden ,   en  wij  beiden  derhalven  het  verfchil  niet  zouden  vereffenen. 

Ik  begon  daarop  van  andere  zaaken  te  ipréken ,   als :   van  de  vrugtbaarheid  hun- 

ner akkers,  welken  ioof  15  voudgéven,  en  van  hunne  akkergereedfchappen,  die 

ik  éven  zo  (legt  vond ,   als  die  in  Egipte  en  andere  gewesten  van  het  Oosten. 

De  geestlijke  was  een  weinig  verlegen ,   voornaamlijk  om  dat  hij  deze  bijeen- 

komst zo  belegd  had,  in  de  vaste  verbeelding,  dat  een  Europeer  hem  in  alles 

zou  toellemmen.  Ondertusfchen  werd  ik  met  allen  zeer  goed  vriend:  en  de 

tijd  tot  het  avondgebed  naderende,  het  welk  de  Oosterfche  Christenen  in  de 

kerk  doen ,   gingen  wij  allen  naar  de  kerk.  Deze  word  naar  de  h.  barbera  ge- 

genoemd:  en  men  toonde  hier  nog  het  graf,  niet  alleen  van  deze  martelaares, 

maar  ook  van  haare  dienstmaagd:  nogthans  heeft  de  laatfte  de  eer  niet,  dat  de 

Christenen  bij  haar  graf  néderknielen ,   en  haar  om  hulp  aanroepen. 

Digt  bij  het  dorp  ligt  een  heuvel ,   op  welken  men  voorgeeft ,   dat  het  paleis 

van  den  vader  der  h.  barbara  geftaan  heeft.  Hier  heeft  men  een  fchoon  uit- 

zigt  over  de  omliggende  wélbebouwde  vlakte.  Mar  Mattel  of  Schech  Matte 

(Mattheus)  ligt  aan  een’  hoogen  berg,  drie  uuren  noord  ten  oosten  van  Kar- 

melis,  en  is  een  dorp  met  een  klooster,  dat  nog  tot  héden  door  Jakobitefche  - 

Christenen  bewoond  word.  Hier  zijn  nog  eenige  oudhéden ,   zegt  men ,   doch 

zij  zijn  waarfchijnlijk  van  weinig  belang.  In  een  ander  dorp ,   Basfachara  genoemd , 

i*  uur  noordnoordoost  van  Karmelis,  word  het  graf  van  eenen  heilig  met  naa- 

me  Daniël  bezogt.  Bachfan  ligt  3   uuren  ten  noorden,  en  Baratal,  een  dorp, 

dat  alleenlijk  door  Jakobiten  bewoond  word ,   één  uur  noord  ten  westen  van  Kar- 

melis. Chasna  Töppe  ligt  noordwest  ten  westen ,   en  is  door  Mohammedaanen 

bewoond.  Minare,  een  klein  dorp,  i\  uur  ten  westen ,   was  nog  voor  weinige 

jaaren  ganfchlijk  door  Christenen  bewoond;  doch  nu  vind  men  er  ook  Moham- 

medaanen. Te  Karakosch ,   ééne  mijl  ten  zuidwesten,  wonen  niet  anders  dan 

Jakobiten. 

De  gemeene  Ipraak  in  de  Christen  dorpen  dezer  ftxeek  is  nog  tot  op  dezen 

dag  Sirisch.  Doch  het  hédendaagsch  Sirisch  of  Chaldeesch  is  van  de  taal ,   waar 

in  de  kerkboeken  gefchréven  zijn ,   ten  minften  zo  zeer  verfchillende,  zegt  men, 

als  het  nieuw  Arabisch  van  het  oude.  De  Christenen,  welken  door  den  koop- 

handel of  op  andere  wijze  met  vreemdelingen  gemeenfehap  hebben ,   fpréken 
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ook  Kurdisch ,   Turksch,  en  voornaamlijk  Arabisch.  Dus  vind  men  ongetwij- 

feld ook  veele  woorden  van  deze  vreemde  taaien  in  het  hédendaagsch  Sirisch. 

Van  de  Nestoriaanen  moet  ik  nog  aanmerken ,   dat  hun  voornaamfte  pa- 

triarch te  Elkosch ,   een  dorp  niet  verre  van  Moful ,   zijn  verblijf  houd , 

en  altijd  elias  hiet.  Men  zegt,  dat  omtrent  nog  300  dorpen  onder  hem  Haan , 

doch  van  de  welken  veelen  denklijk  niet  geheellijk  door  Christenen  bewoond  wor- 

den. Bladz.  316  is  reeds  aangemerkt,  dat  de  Nestoriaanfche  patriarch  te  Ilaka- 

rie  zijne  bevélen  niet  aanneemt.  De  patriarch  der  Jakobiten  woont  te  Diarbckr 

gelijk  hier  na  zal  gezegd  worden.  Elkosch  is  ook  nog  merkwaardig,  wijl  de  pro- 

feet nahum  aldaar  geboren  en  begraven  is.  De  Jooden  doen  nog  bedevaarten 

naar  zijn  graf.  Elkosch  fchijnt  insgelijks  de  plaats  te  zijn,  welke  in  de  héden- 

daagfche  Historie  Al  Cawafchi  genoemd  word,  en,  in  het  begin  der  7de  eeuw  na 

de  hedsjera,  een  kasteel  had. 

Den  i   8t,en  reisde  ik  van  Karmelis  drie  duitfche  mijlen  geftadig  tusfehen  be- 

ploegde akkers  tot  Moful.  Aan  de  noordzijde  van  den  weg  liggen  de  dorpen 

Baschbita,  Bafaua  en  Godfjeü.  Bij  het  laatfle  is  een  kleine  ftroom,  over  wel. 

ken  eene  brug  ligt.  Aan  de  zuidzijde  van  den  weg  ziet  men  de  dorpen  Minare 

en  Kodsjak. 

Voor  dat  men  van  deze  zijde  te  Moful  komt ,   reist  men  door  Ninive.  Deze 

Rad  fterkte  zig,  naar  de  méning  der  Christenen  te  Moful,  van  Kadikend  tot  Je- 

remdsja  uit,  welke  dorpen  ten  hoogften  2   duitfche  mijlen  van  elkander  en  aan 

den  Tiger  liggen  ;   maar  de  Jooden  willen  bewéren,  dat  zij  drie  dagreizen  lang. 

geweest  zij.  Ik  vernam  eerst  digt  bij  den  vloed ,   dat  ik  aan  zulk  eene  merk- 

waardige plaats  was.  Men  toonde  mij  hier  een  dorp  op  een’  grooten  heuvel , 

dat  men  Nunia  noemt,  en  eene  moske,  in  dewelke  de  profeet  jonas  begraven 

is.  De  Jooden  hebben  tot  op  dezen  dag  nog  veel  eerbied  voor  dit  graf.  Doch 

zédert  dat  het  in  handen  der  Mohammedaanen  is,  verrigten  zij  hunnen  gods- 

dienstpb'gt  niet  bij  hetzelve,  maar  blijven  buiten  de  moske.  Zij  zeggen,  dat  de 
Mohammedaanen  hun  niet  willen  veroorloven  in  dezen  hunnen  tempel  te  gaan. 

Doch  dit  is,  waarfchijnlijk ,   maar  eene  uitvlugt ;   want  te  Moful  verbied  men  de 

Christenen  in  het  geheel  niet,  het  graf  van  eenen  hunner  heiligen  in  eene  kerk, 

die  in  eene  moske  veranderd  is,  zo  dikwij’s  als  zij  willen,  te  bezoeken.  Moge- 

lijk willen  de  Jooden  geenen  tempel  van  andere  geloofsbelijders  betréden,  of 
zijn 
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zijn  te  gierig,  om  daarvoor  iets  te  betalen;  want  de  zulken,  die  in  deze  landen 

het  opzigt  over  dergelijke  gebouwen  hebben,  trekken  éven  zo  gaern  een  drink- 

geld, als  die  in  Europa.  Een  andere  heuvel  in  dezen  oord  word  Kelk  Nunia , 

of  het  kasteel  van  Ninive,  genoemd.  Op  denzelven  ligt  een  dorp  Koindfjug. 
Te  Moful,  daar  ik  nabij  den  Tiber  woonde,  toonde  men  mij  ook  nog  de  wal- 

len van  Ninive,  die  ik  op  mijne  doorreis  niet  bemerkt,  maar  voor  eene  rij  heu- 

vels aangezien  had.  Naderhand  heb  ik  van  alles  een  gezigt  ontworpen  op  plaat 
XL  VII.  i.)  Is  de  moske ,   waarin  men  het  graf  van  den  profeet  jonas  toont. 
2.)  Het  dorp  Nunia.  3.)  De  zogenoemde  wal  van  Ninive  en  4.)  de  berg  Ain 

Saffra. 
Van  Ninive  naar  Moful  is  éven  zulk  eene  brug ,   als  bij  Bagdad  en  Helle ; 

maar  de  vloed  is  hier  ilegts  66  meetkundige  fchreeden,  of  omtrent  300  voet, 
breed ,   en  onder  de  brug  liggen  niet  meer  dan  20  kleine  vaartuigen.  Na  eenen 
Herken  régen  ,   of  als  de  fneeuw  op  de  omliggende  bergen  finelt,  wast  de  vloed 

zo  fterk,  dat  de  brug  aan  den  eenen  oever  aanftonds  los  gemaakt  moet  worden , 

wijl  zij  anders  door  de  drift  van  het  water  weggefpoeld  word.  Dit  gelchied- 

de  den  23^1  maart ,   en  in  dit  jaar  reeds  voor  de  2^  zo  niet  voor  de  3de  maal. 
Thans  liep  het  water  maar  weinige  voeten  op,  en  den  eerften  april  werd  de 

fchipbrug  wéér  over  den  vloed  geflagen.  De  oever  is  aan  de  oostzijde  niet  hoog 

en  de  grond  los ,   en  uit  dien  hoofde  de  weg  tot  aan  de  brug  dikwijls  zeer  liegt. 
De  pafcha  had  voor  eenige  jaaren  over  dezen  flegten  weg  tot  aan  de  brug  ee- 

nen dam,  of,  liever,  eene  brug,  gebouwd,  maar  de  boogen  zo  laag  en  nauw 
gemaakt,  dat  de  llroom  dezelve  bij  het  eerlte  hoog  water  weer  weglpoelde. 
Nu  is  de  weg  nog  erger  dan  te  voren. 

Over  tollen  en  weggeld  kan  een  rédelijk  denkende  reiziger  in  deze  gewesten 
niet  klagen.  Te  Jünkfcha ,   Kerk.uk ,   Altun  kupri ,   Arbil  en  bij  den  vloed  Tzab 
eischte  men  een  gering  weggeld ,   hetwelk  men  hier  ?   bctdsch  noemt.  Te 

Moful  moest  ik  mijn  goed  op  het  tolhuis  brengen,  doch  betaalde  niets,  dan  al- 
leen een  diinkgeld  aan  de  tolbedienden  ,   op  dat  zij  mij  fpoedig  zouden  voord  hel- 

pen.  De  kooplieden  betalen  van  eene  kameelslading  lijnwaat  of  zijden  Holle , 
grof  of  fijn,  10  piasters,  voor  zulk  eene  lading  koffij  7*  piaster,  en  voor  pé- 
per  en  dergelijke  waaren  óf  piaster.  Wanneer  de  waaren  op  ézels  of  muilezels 
aankomen,  worden  zij  gewogen,  en  men  betaalt  daarvoor  de  badsch  naar  éven- 
ïédigheid  van  het  vorige.  VaN 
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Van  Mofaï  naar  Bagdad  kan  men  zeer  gemaklijk  op  den  Tiger  reizen.  Men 

vind  hier  wel  geen  andere  fchépen  dan  Kelleks ,   doch  zij  zijn  zeer  groot ,   en  de 

kooplieden  zenden  veele  waarcn  met  dczelven.  Als  zij  zei  ven  willen  mede  rei- 

zen, maken  zij  een  klein  vertrek  op  het  vaartuig ,   om  zigvoor  de  zon  en  den 

ré<mn  te  befchutten.  In  het  voorjaar,  als  de  ftroom  flerk  gaat,  kan  men  de 

panfche  reis  in  3   of  4   dagen  doen.  Anders  heeft  men  ten  hoogften  14  dagen  no* 

dig,  en  zo  veel  tijds  heeft  men  gemeenlijk  ook  nodig  om  de  reis  over  land  te 

doen.  Op  deze  reis  kan  men  te  Tekrid  en  Samarra  aanleggen.  Tekrid  was 

oudtijds  eene  vermaarde  Rad ,   en ,   naar  men  zeide ,   worden  er  nog  oudheden 

gevonden.  Samarra  is  merkwaardig,  wijl  verfcheiden  khalifen  daar  hunnen  ze- 

tel o'ehad,  en  drie  der  voornaamfte  Imams  der  Schiitener  gewoond  hebben,  wier 

graven  nog  tegenwoordig  veel  van  Perzen  bezogt  worden.  Men  zeide  ook, 

dat  hier  nog  een  groote  hooge  toren  is,  denwelken  men ,   gelijk  den  fterrenkun- 

dlgen  toren  te  Koppenhagen,  langs  eene  hellende  vlakte,  en  niet  langs  
eenen 

trap ,   opklimt.  Voor  het  overige  fpreekt  men  ook  van  veele  overbl
ijfzels  van 

oude  gebouwen,  niet  alleen  te  Samarra,  maar  ook  
aan  den  oever  des  Tigers 

van  hier  tot  Bagdad:  doch,  wijl  dezelven  waarfchijnlijk  
allen  in  den  tijd  der  Mo- 

hammedaanen  gebouwd  zijn,  verdienen  zij  denklij k   nie
t ,   dat  een  reiziger  veel 

moeite  om  dezelven  doet.  Bij  Nimrud ,   een  vervallen  kasteel ,   omtrent  8   uuren 

van  Moful,  vind  men  een  merkwaardig  werk.  Hier  is  van  beide
  de  oevers 

eenen  dam  in  den  Tiger  gebouwd,  om  zo  veel  water  terug  te  houden,  als  no- 

dig is ,   om  de  naburige  landerijen  te  bewateren.  Dit  is  waarfchijnlijk  geen  werk 

der  Mohammedaanen ,   en  hetzelve  heeft  dus  den  Herken  ftroom  ten  minften 

reeds  1000  jaaren  weêrftaan.  Bij  F'dtha  ,   alwaar  de  Tiger  zijnen  loop  door  het 

gebergte  Hamerin  neemt,  is  een  waterval,  die  voor  onbekw
aame  fchip pers  bij 

laag  water  gevaarlijk  is,  gelijk  de  dam  bij  Nimrud  bij  hoog  water  gevaarlijk  is. 

Doch  als  de  fchipper  zijnen  kellck  maar  wél  weet  te  bellieren ,   heeft  men  op 

beide  plaatzen  niets  te  vrézen.  Op  den  Tiger  van  Diarbekr  
tot  Moful ,   waar 

men  insgelijks  kelleks  gebruikt,  heeft  men  drie  
of  vier  watervallen. 

Van  Bagdad  den  Broom  op  naar  Moful  is  geen  fcheepvaart,  maar  de  fchip
per 

zend  de  befte  fchaapenvellen  op  eenen  ézel  terug;  de  overigen,  welken  hij  de 

vragt  niet  waardig  agt,  verkoopt  hij  met  het  hout  van  den
  kellek. 

Zomtijds  reizen  ook  karavanen  tusfehen  Bagdad  en  Moful  door  de  woestii. 

II.  deel.  Vv  ne; 
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ne;  en  deze  weg  is  veel  korter,  dan  die  over  Kerkuk  en  Arbil.  Maar  een 

Europeer  zal  dien  niet  ligt  verkiezen ,   wijl  hij  op  denzelven  geen  ééne  merk- 

waardige plaats  aantreft ,   behalven  Tekrid. 

wijl  ik  aanbevelingsbrieven  had  aan  de  zendelingen  te  Moful,  ging  ik  van 

het  tolhuis  regt  door  naar  hunne  woning,  in  hoop,  dat  zij  mij  in  de  wijk, 

waar  de  meeste  Christenen  wonen,  een  huis  zouden  kunnen  bezorgen.  Het 

waren  twee  Dominikaanen ,   en  één  van  hun  was  hakim  bafchi ,   dat  is  lijfartz  van 

den  pafcha.  Maar  zodra  deze  vaders  verflonden ,   dat  ik  een  Deen  en  prote- 

fiant  was ,   konden  zij  mij  geen  dienst  doen ,   en  ik  moest  derhalven  kamers  in 

een’  openbaaren  Chan  némen.  Anders  heb  ik  mij  overal  met  de  Europefche 

monniken  wél  kunnen  verenigen.  En  fchoon  de  eene  of  andere  eene  proef 

wilde  némen,  of  hij  mij  kon  bekéren,  bléven  wij  daarom  évenwel  goede  vrien- 

den; allen  was  het  aangenaam  weer  eenen  Europeer  te  zien:  doch  bij  de  Domi- 

nikaanen te  Moful  febeen  ik  gansch  niet  wélkoom  te  wézen.  Het  was  juist  in 

den  vasten,  waar'ïn  de  Nestoriaanen  en  Jakobiten  noch  vleesch  ,   melk,  boter, 
noch  eijeren  éten ,   fchoon  zij  dood  ziek  waren.  Van  zonneöpgang  tot  des  mid- 

dags némen  zij  zelfs  zulk  eenen  Brengen  vasten  waar  als  de  Mohammedaanen 

in  den  ramadan,  dat  is,  zij  éten  of  drinken  in  het  geheel  niet ,   en  roken  ook 

geen  tabak.  Zelfs  de  Dominikaanen  vasten  hier,  ten  minften  naar  aanzien  ,   op 

dezelfde  wijze ,   wijl  de  inwoners  van  het  land  dit  als  den  voornaamBen  pligt  eens 

Christen  befchouwen.  Indien  de  monniken  mij  dit  ten  eerBen  in  het  vriendlij- 

ke  gezegd  hadden,  zou  ik  hun  ten  gevalle,  en  ter  eere  derEuropeërs ,   insgelijks 

gevast  hebben.  Dus  geloofde  ik ,   dat  men  zig  hier  zo  min  aan  mijn  éten  zou 
Boren,  als  in  andere  Beden;  doch  het  werd  eerlang  bekend ,   dat  ik  niet  vastte. 

Eenigen  door  de  Dominikaanen  bekeerde  Nestoriaanfchc  priesters,  die,  éven 

gelijk  die  te  Karmelis ,   zig  verbeeld  hadden ,   dat  alle  Europeërs  Roomschkatho- 

lijk  waren ,   vernamen  nauwkeuriger  naar  mij  bij  hunne  leeraars,  en  dezen  fchil-  " 

derden  de  protestanten  zó  af,  dat  ik  bij  de  Christenen,  eenige  weinige  kooplie- 

den uitgezonderd,  die  te  Haleb  met  Engelfchcn  verkeerd  hadden,  fchier  als  een 

heiden  aangezien  werd.  Zelfs  begonnen  zommige  Mohammedaanen  mij  niet 

meer  voor  een’  Christen  te  houden ,   en  te  vragen :   waarom  ik  zo  weinig  ver- 
kéring had  met  mijne  landslieden ,   de  zendelingen  ?   Om  nu  hier  niet  al  te  ver- 

agtlijk  te  worden ,   moest  ik  nadere  vriendfehap  met  den  hakim  bafchi  zoeken  , 

en 
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en  deze  vond  ik ,   door  hem  een  deel  oude  muntRukken  aftekopen ,   en  die  duur 

te  betalen.  Naderhand  fprak  deze  éven  zo  flegt  van  de  Oosterfche  Ch
riste- 

nen ,   als  hij  te  voren  van  mij  gefproken  had.  Kortom ,   het  kan  zijn ,   dat  deze 

monnik  veele  Oosterfche  Christenen  bekeerd,  en  daardoor  eenen  grooten  dienst 

aan  zijne  kerk  bewezen  heeft,  nogthans  was  zijne  wijze  van  denken  van  andere 

Christenen  alles ,   behalven  christlijk. 

Om  évenwel  de  inwoners  alhier  te  doen  zien ,   dat  ik  juist  geen  perfoon  was , 

die  volRrekt  niets  te  beduiden  had,  fchoon  ik  met  Jooden  aangekomen,  en  dooi- 

de Dominikaanen  als  een  onchristen  uitgekréten  was ,   zogt  ik  gelegenheid  om 

bij  den  pascha  mijne  opwagting  te  maken  ,   daar  ik  anders  deze  eer  in  and
ere  Ré- 

den gaern  plagt  te  vermijden.  Een  mijner  vrienden ,   met  naame  elias  ,   wiens 

vader  ishak  a   St.  Johanne  ,   Eques  auratus  ac  Sacri  Pallatii  et  aula  Lateranejis  co- 

mes ,   als  méde  tolk  in  de  Chaldefche  en  Arabifche  taaien  te  Madrid  was  geweest , 

verfqhafte  mij  dezelve  zonder  eenige  kosten.  Hij  verhaalde  aan  den  kichja,  dat 

ik  uit  Indiën  kwam,  dat  ik  in  Perfië  was  geweest,  en  dat  ik  Arabisch  fprak.  
De- 

ze verhaalde  alles  weer  aan  den  pafcha,  die  mij  kort  daarop  liet  roepen,  
en  mij 

over  verfcheiden  zaaken  ondervraagde.  Ik  bezogt  ook  de  mufti,  
en,  onder  de 

Christenen,  zo  wel  Chaldeën  als  Nestoriaanen  en  Jakobiten ;   met  één
  woord, 

ik  had  in  de  laatRe  dagen  van  mijn  verblijf  te  Moful  réden  om  
over  all’  de  Oos- 

teriche  natiën,  die  hier  gevonden  worden,  wei  voldaan  te  weze
n. 

De  Rad  Moful  ligt  aan  de  westzijde  van  den  Tiger  regt  tégen  over 

het  aaloud  Ninive,  en  op  36°.  20'.  poolshoogte.  De  Jooden  bewéren,  dat  de- 

zelve in  de  oudRe  tijden  Atur  gebéten  hebbe  ,   cn  dat  twee  van  hunne  profee- 

ten  ,   oBADjA  en  jephta  el  geladi  hier  begraven  zijn.  Doch  dit  zijn  denklijk 

andere  perfoonen ,   dan  die,  wier  naamen  in  den  bijbel  voorkomen.  
W   ant 

jephta  de  Gileaditer  werd  in  de  Réden  te  Gilead  begraven ,   volgens  Rigteren 

XII:  7.  Van  de  oude  gefchiednis  dezer  Rad,  en  op  welken  tijd  zij  haaren  t
é- 

genwoordigen  naam  bekomen  heeft,  heb  ik  niets  kunnen  
ervaren.  Men  wist 

alleenlijk,  dat  zij  driemaal  ganschlijk  verwoest  was.  Z
ij  moet  ondertusfchen 

zeer  oud  zijn;  want,  naar  de  méning  van  den  mufti  alhier,  
waren  in  dezelve, 

ten  tiide  dat  zij  voor  het  eerst  door  de  Mohammedaanen  veroverd  
werd ,   en 

dus  reeds  voor  ïooojaaren,  over  de  20©  Christen  kei  ken,  cn  e
cne  menigte  fy- 

Vv  2   .   nagogen. 
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,   .   I   ' aagogen.  De  Christenen  willen  verzékeren,  dat  zij  hier  eertijds  over  de  400 

kerken  gehad  hebben. 

Mosul  is  y   éven  gelijk  alle  groote  Réden  van  dit  land,  veele  jaaren  door  Mo- 

hammedaanfche  prinfen  ( Sdhheb )   geregeerd,  cn  fchijnt  in  dien  tijd  in  groo- 
ten  bloei  geweest  te  zijn.  De  tegenwoordige  ligging  en  grootte  dezer  Rad  ziet. 

men  op  plaat  XLVI.  Naar  de  landzijde  is  omtrent  de  helft  der  Rad  nog  met  een’ 
ouden  Rerken  muur  omgéven ,   en  van  den  ouden  muur  aan  den  waterkant  is 

ook  nog  een  gedeelte  overig.  Aan  de  zuidoostzijde  der  Rad  heeft  men  hier  en. 

daar  muuren  en  torens,  doch  zij  zijn  niet  oud,  en  op  verfcheiden  plaatzen 
maken  de  buitenwanden  der  huizen  tévens  den  fladsmuur  uit.  Een  groot  gedeel- 

te der  Rad  ligt  woest.  Het  overige  is  zeer  Rerk  bevolkt.  Het  getal  der  huizen 

word  op  20  tot  24000  gefchat,  hetwelk  egter,  naar  mijn  gedagt,  te  hoog  ge- 
rékend is.  De  Rraaten  zijn  éven  zo  fmal  en  ongerégeld  aangelegd ,   als  in  ande- 

re Oosterfche  Réden.  Egter  vind  men  hier  zulke  afgezonderde  wijken  niet , 

die  door  eene  poort  kunnen  afgefloten  worden ,   gelijk  te  Bagdad  en  Kahira , 

maar  alle  de  Rraaten  hebben  aan  beide  zijden  uitgangen.  Veelen  zijn  geplaveid , 

en  de  huizen  zijn  allen  van  kalk  en  Reen  gebouwd,  en  verfcheiden  zijn  gewelfd. 

In  den  winter  is  het  hier  zomtijds  zeer  koud.  Voor  omtrent  10  jaaren  was 

zelfs  de  Tiger  in  deze  Rreek  verfcheiden  dagen  geheel  toegevroren.  De  inwo- 

ners worden  dikwijls  zeer  oud ,   het  welk  men  aan  de  gezonde  lugt  en  ook  aan 

het  water  toefchrijft.  Nabij  de  Rad  zijn  veele  mineraale  bronnen  digt  aan  den 
Tiger ,   en  zo  rijk ,   dat  het  Rroomwater  dikwijls  eenen  Rerken  zwavelfmaak 
daai  van  kiijgt.  Men  befpeurt  egter  dezen  fmaak  niet  meer ,   wanneer  men  het 
watei  omtient  de  biug  fchept,  welke  aan  het  ander  eind  der  Rad  ligt.  Omtrent 
vier  uuren  ten  zuiden  van  de  Rad  is  eene  groote  heete  bron ,   die  men  Hamman 

(het  bad)  Ali  noemt ,   welker  water  insgelijks  naar  zwavel  fmaakt.  Deze  welle, 
zegt  men ,   werpt  ook  veel  jodenlijm  op. 

De  poorten  en  de  merkwaardigRc  gebouwen  te  Moful  zijn  op  de  grondtéke- 
ning  dezer  Rad  door  getallen  aangewézen.  1.)  Bab  el  dmadi.  Deze  poort  is  in 
den  tijd,  als  nadir  schah  de  Rad  belegerde,  toegemetzeld ,   en  zédertniet  weêr 
geopend.  Het  is  merkwaardig ,   dat  van  dezelve  reeds  in  de  algemeene  historie,, 
omtrent  den  tijd  der  kruistogten,  gewaagd  word,  en  het  dus  fchijnt,  dat  de  lig- 

ging 
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ging  der  Rad,  op  deze  zijde,  in  de  laatRe  600  jaaren  nie
t  veranderd  is.  2.) 

Bab  Sindjjar.  3.  Bab  el  bad.  4.)  Bab  edsjedid.  5.)  Bab  lidjjisch.  6.)  Bab 

ett'db.  7.)  Bab  edfjusfer  of  de  brugpoort.  8   J   Ttsck  kalld ,   of  het  binnenkas- 

teel.  Dit  Raat  op  een  klein  langwerpig  eiland  in  den  Tiger ,   en  is  thans  maar 

een  tuighuis  of  magazijn.  Jk  vond  aldaar  geen  mensch,  dan  alleen  den  opzigter
  , 

die  aan  den  ingang  zat  en  eene  pijp  tabak  rookte.  Hij  liet  mij  ongehinde
rd  overal 

rond  gaan ,   zonder  één  woord  daar  tégen  te  zeggen.  Maar  men  vind  hier  oo
k 

niets  merkwaardigs  ,   behalven  eene  ménigte  bomben ,   die  nadir  schah  in  de 

laatfle  belegering  in  de  Rad  geworpen  heeft.  De  kanonnen  en  kogels ,   welken 

men  hier  nog  ziet ,   liggen  ten  deele  in  de  aarde  bedolven.  De  meeste  gebou- 

wen zijn  ingevallen ,   en  van  de  overigen  ftaan  de  deuren  open.  Een  gansch 

pakhuis  vol  befchuit,  die  15  tot  10  jaaren  oud  is,  word  hier  nog  bewaard.  Bij 

9   is  het  Seroj ,   of  paleis,  van  den  pascha,  beRaande  uit  veele  flegte  gebouwen. 

DJjamea  eïkbir,  (de  groote  moske)  welke  door  nur  eddin,  den  heere
  van  Da. 

masko ,   gebouwd  is,  (*)  Rond  bij  10.  Van  deze  oude  moske  R
aat  alleen  nog 

een  gedeelte  van  den  muur  en  de  minare.  Den  laa
tRen  bewondert  men  hier 

wégens  zijne  hoogte,  wijl  hij  de  hoogfle  van  omtient  9
   minaien  is ,   die  men  te 

Moful  ziet.  Men  ziet  egter  in  andere  Mohammedaanfche  Réden
  éven  zo  hoo- 

ge  en  nog  hooger  torens,  en  een  Europeer  inzonderheid  vi
nd  daar  niets  onge- 

woons in.  Midden  op  een  groot  plein  Raat  nog  de  kebla,  of  eene  groote  nis, 

welke  men  in  alle  moskeen  in  eenen  muur  vind ,   om  daar  door  aantewijzen  , 

dat  de  Mohammedaanen  bij  het  gebed  hun  aangezigt  daar  heen  moeten  wenden, 

het  welk  altoos  naar  den  kant  van  Mekka  is  (**}.  Zij  is  geheel  van  marmer , 

en,  naar  de  Mohammedaanfche  wijze,  zeer  fraai  met  lofwerk  verlierd.  Een 

gedeelte  der  moske  is  weer  vernieuwd.  Het  traliwerk  in  de  ven
Reropeningen 

van  dezelve  (glasruiten  vind  men  hier  niet)  is  geheel  van  maimei ,   doch  ter dikte 

(*)  Semmlers  overzetting  der  hédendaagfebe  hift
orie  III.  D.  §•  1. 

(**)  Als  men  dus  bier  vóór  de  kebla  ftaat,  ziet  men  westwaard,  in  Barb
arije  oostwaard,  in 

gelukkig  Arabië  noordwaard,  en  in  Sirië  zuidwaard.  De  Europefche  geleeiden  plégen 
 zig  hier- 

in zomtijds  te  vergisten,  en  zonder  aan  de  aardrijkskundige  ligging  der  plaatzen  te  denken,  altijd 

bij  het  woord  kel/la,  de  Breek  naar  het  zuiden  te  zetten. 

Vv  3 
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dikte  van  drie  vingers  en  in  het  algemeen  flegt  bearbeid.  Depilaaren  in  dezs 

moske  zijn  agthoekig,  en  van  gehouwen  fteenen  gemctzeld.  Eene  moske  Neb- 

bi  Gurgis  is  merkwaardig,  wijl  men  boven  op  dezelve  eene  kist  vastgemaakt 

heeft  met  het  water ,   dat  den  Samamsg ,   of  fpringhaanenëter ,   naar  dit  gewest 

zal  lokken  (*).  Oudtijds  was  dezelve  eene  kerk  der  Christenen ,   en  dezen  gelo- 

ven, dat  hier  St.  joris  begraven  is.  Doch  men  toont  zijn  graf  ook  te  Masr  el 

atik  (oud  Kahira)  ,   te  Rama  in  het  heilig  land ,   en  in  de  provincie  Kesroaii  op 

den  berg  Libanon. 

Buiten  de  ftad  bij  n.  ziet  men  nog  eene  oude  en  groote  moske,  die  men 

Dsjamea  el  achnar  noemt.  Ik  vond  in  dezelve  het  jaargetal  57Ö.  Denaamvanden 

bouwheer  is  niet  meer  leesbaar:  men  zeide  egter,  dat  zij  door  eenen  modsja- 

hed  eddin  gebouwd  zij.  Deze  was,  naar  gedagte,  mojahed  eddin  kaimaz, 

van  wien  in  de  Algemeene  Historie  gewaagd  word;  en  het  is  dus  niet  onwaar- 

fchijnlijk,  dat  zij  op  bevel  van  saif  eddin  gazi  ibn  mawdud,  die  in  dit  jaar 

ftierf,  gebouwd  is.  Men  ziet  nog  veele  opfchriften ,   zo  wel  Kufifche ,   van  de- 

zelfde foort ,   waarvan  men  bij  E   op  plaat  XLIII.  eene  proef  vind ,   als  met  het 

thans  gewoon  Arabisch  fchrift.  Het  zijn  allen  Rukken  uit  den  koran.  De  op- 

fchriften zo  wel  als  veel  lofwerk  en  andere  fieraadjen  aan  de  wanden  in  de  mos- 

ke zijn  in  kalk  gewerkt,  en  zo  zuiver,  dat  men  dergelijken  zeilen  in  deze  ge- 

westen vind.  De  Christenen  willen  beweren,  dat  in  de  oude  tijden  op  deze 

plaats ,   toen  midden  in  de  flad ,   eene  groote  kerk  gedaan  hebbe.  Men  zeide 

ook ,   dat  hier  eene  fchipbrug  over  den  Tiger  geweest  is. 

Niemand  van  de  Mohammedaanlche  vorflen  te  Moful  heeft  zig  door  bouwen 
zulk  eenen  naam  gemaakt ,   als  een  zékere  lulu  ,   welke  in  het  midden  der  7de 

eeuw  na  de  hedsjera  regeerde.  Hij  bouwde  Kara  Seroj ,   een  groot  gebouw  bij 

12. ,   het  welk  nogthans  nu  niet  meer  bewoond  word,  en  geheel  vervallen  is.  In 

dit  Mohammedaansch  paleis  vond  ik  tot  mijne  verwondering  80  tot  100  kleine 

menschlijke  beelden.  Men  heeft  egter  den  meesten  het  hoofd  afgeflagen ,   en 

zommigen  nog  meer  befchadigd.  Fraai  zijn  zij  in  het  geheel  niet ,   gelijk  men 

ligt  kan  denken.  Zij  Haan  allen,  met  de  armen  over  elkander  geflagen,  in  eene 

rije 
(*)  Befchrijving  van  Arabië ,   bladz.  165. 
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riie  naast  elkander  en  men  ziet  zo  wei
nig  onderfcheid,  dat  het  ichijnt,  dat

  de 

metzelaar  zc  maar  met  ééne  vorm  op
  den  kalk  gedrukt  heeft.  Lum  ree

  t   oo  c 

de  Maffe ,   of  het  gym*/,™  (13O  ff**»""1 
;   insgehjks  een  fraai  gebouw  bo- 

ven  het  graf  van  eenen  jachja  >b*  
en  khassem,  of,  ge  hjk  een  ander  h

em  noem- 

de  abül  KHASSEM,  bij  14-  Deze
  jachja  word  door  de  Christenen  

Johannes 

Ei.’  asraki  genoemd ,   en  bij  hen  als  een  groote  heilig  aa
ngemerkt.  Zijn  opge. 

mctzeld  graf  Raat  nu  zuidzuidwest  
en  noordnoordoost ,   cn  fchynt  dus  coor  de 

Mohammedaanen  naar  de  kebla  gerigt  te 
 zijn;  want,  ais  een  Christen,  ishq ,   denk 

ik,  zo  niet  gelegd.  Lulu,  welke  va
n  de  inaddrasfe  af  tot  aan  den  ftadsmu

ur  eene 

geheele  rir  pragtige  gebouwen  oprigtt
e,  ontnam  den  Christenen  dit  graf.  

On- 

dertusfchen  kunnen  de  laatften  het  teg
enwoordig  in  de  moske  bezoeken.  Van

 

,.  'n  b»merkte  ik  rondom  in  den  wand  eenebreede  rij  marm
er,  en  op  het- 

zelve  lofwerk,  zeer  aartig  gehouwen. 
 Opfchriften  waren  hier  ingehouwen ,   en 

de  holten  met  kalk  gevuld;  anders  p
legen  de  Mohammedaanen  dezelvcn  v

erhe- 

ven uittehouwen.  Ik  vond  hier  ook 
 eene  rij  opfchriften ,   waarvan  de  letters 

van  lecmaarde  gevormd,  en  ge
bakken  waren.  Het  is  niet  vr

eemd,  dat  men  te 

Babylon  en  te  Bagdad  zig  van  dezelv
en  bediend  heeft,  alwaar  maimej  e

n  ande- 

re fteeneri  kostbaar,  en  dikwijls  voor 
 geen  geld  te  bekomen  zijn,  doch

  het  vei- 

wondcrde  mij ,   dezelven  ook  in  dit
  gebouw  en  in  andere  oude  gebouwe

n  te  Mo- 

ful  te  vinden,  waar  men  zo  overvloedi
g  marmer  heeft,  dat  dikwijls  de  deuren 

der  huizen  in  marmer  ft 
 aan. 

De  Christenen  te  Moful  hebben  omtrent  nog  io
  kerken,  doch  de  meesten 

zijn  flegts  klein.  Wijl  zij  de  ftad  in  de  laatfte  be
légering,  in  het  jaar  1743, 

dapper  hielpen  verdédigen,  ftond  de  pa
fcha  hun  toe  zommigen  derzelven  te  h

er- 

bouwen  en  Anderen  te  verbéteren.  D
e  Nestoriaanen  bouwden  dnaröp  eene 

 ge- 

heel nieuwe,  bij  15. ,   en  de  Jakobitfa  insgelijks  eene,  bij  16.  
Dezen  zijn  ook  zo 

f-  ai  vooral  de  Nestoriaanfchc,  dat  men
  in  het  Oosten  zelden  zulk  eene  fraaije 

kerk  vind  Uit  een  opfchrift,  dat
  ik  mij  door  eenen  Christen  liet  ve

rklaren , 

verflond  ik ,   dat  zij  in  het  jaar  1744  
na  de  geboorte  van  Christus  ,   en  Z055

  na 

de  regéring  van  alkander,  gebouw
d  is:  en  men  verzekerde  mij  ook,

  dat  de 

Christenen  in  deze  gewesten,  niet  
alleen  in  alle  opfchriften,  maar  ook  

ma  e 

gefchréven  bewijsflukken  van  gewigt,  
beide  deze  tijdréken.ngen  te  gelijk  ftel- 

len.  Het  onderfcheid  is  311  jaaren.  De
ze  zogenoemde  Ataandrijnfche  tijd. 

réke- 
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rékenin g   komt  dus  overeen  met  die,  welke  door  anderen  naar  seleucus  ge' 

noemd  word.  De  Tefchrin  el  aual ,   of  de  maand  october ,   is  bij  hen  de  eerfte 

maand  van  het  jaar  (*). 

Te  Moful  vind  men  in  alles  15  Chans ,   of  openbaare.  huizen ,   alwaar  vreemd- 

lingen  verblijf  kunnen  zoeken.  Vijf  derzelven  zijn  klein  en  flegt,  de  anderen 

zijn  allen  groot  en  ruim  ,   en  tot  derzelver  beftemming  zeer  wél  gebouwd.  De 

openbaare  koffijhuizen,  de  baden  en  de  bazars  zijn  ten  dcele  ook  rédelijk  fraai. 

De  fraaifte  en  voordéligfte  van  deze  openbaare  gebouwen  behoren  allen  aan  de 

familie  abd  el  dsjelil,  namelijk  aan  de  nabeftaanden  van  den  thans  regérenden 

pafcha  AMiN.  De  ftamvader  van  dit  geflagt,  JtW*  abd  el  dsjelil,  was 

van  geboorte  een  Nestoriaan.  Zijne  nakomelingfchap  is  zeer  talrijk ,   en  te  Mo- 

ful zo  magtig  geworden,  dat  zij  den  fultan  genoegzaam  kan  noodzaken,  éénen 

van  hun  tot  pafcha  te  benoemen;  want,  wanneer  in  de  laatfte  jaaren  een  vreem- 

de pafcha  van  Konftantinopel  kwam,  verwekten  gemeenlijk  de  inwoners  in  de 

ftad,  en  de  Arabiërs  en  Jefidiërs  in  het  open  veld,  eenen  ophand ;   de  pafcha 

moest  altoos  veele  troepen  op  de  been  houden,  en  dit  maakte  zo veele kosten, 

dat,  of  de  fultan  de  gewoone  inkomften  van  zijne  provincie  niet  kon  trekken, 

of  de  pafcha  van  zijne  bediening  niet  kon  léven.  Maar  is  één  van  het  ge- 

flagt van  abd  el  dsjelil  pafcha,  dan  word  hij  van  de  aanzienlijkften ,   en  dien- 

volgens door  de  ganfche  ftad ,   onderfteund  ;   hij  behoeft  niet  veele  krijgs- 

benden te  houden,  en  kan  de  lasten  ftipt,  en  zelfs  meer  dan  een  ander,  be- 

talen :   en  daar  men  te  Konftantinopel  voornaamlijk  op  dit  laatfte  alleenlijk 

het  oog  heeft,  is  het  dezer  familie  niet  moeilijk  haar  oogmerk  te  bereiken. 

De  onderdaanen  bevinden  zig  in  het  algemeen  daar  ook  béter  bij.  Want 

een  pafcha,  die  behendig  in  één  gouvernement  denkt  te  blijven,  tragt  hun- 

ne genégenheid  en  hun  vertrouwen  te  behouden;  terwijl  een  vreemde  ,   die 

niet  weet ,   hoe  lang  hij  zal  kunnen  blijven  ,   niet  alleen  zoekt  geld  te  ver- 

zamelen, om  zijne  reiskosten  betaald  te  krijgen,  maar  ook  on  te  Konftanti- 

nopel gefchenken  te  kunnen  géven ,   om  een  ander  pafchalik  voor  zig  te  ver- 

krijgen ,   wanneer  hij  van  hier  terug  ontboden  word. 

De 

O   Befcbijving  van  Arabië,  bl.  106. 

y 
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De  Mohammedaanfche  inwoners  te  Moful  zijn  alle  Sunniten.  De  meesten 

namelijk  zijn  Hanefiten,  en  de  overigen  Schafeiten ,   en  elke  dezei  beide  par- 

tijen heeft  hier  eenen  mufti,  die  onder  den  mufti  te  Konftantinopel  Haat.  Het 

getal  der  Christenen  fchat  men  op  1200  huisgezinnen.  Omtrent  het  vierde  ge- 

deelte daarvan  zijn  Nestoriaanen  en  Chaldeën,  de  anderen  zijn  Jakobiten.  Onder
 

de  Christenen ,   die  in  de  Had  geboren  zijn ,   vind  men  er  zelden  écnen ,   die  de 

Sirifche  fpraak,  welke  op  de  dorpen  in  gebruik  is ,   kan  fpréken.  liet  Arabi
sch 

is  hier  hunne  moedertaal,  en  zo  wel  kooplieden  als  priesters  fchrijven  karfchuni , 

dat  is  Arabisch  met  Sirifche  en  Seringélifche  letters ;   doch  hunne  kerkb
oeken  zijn 

in  de  oude  taal  gefchrévcn  (*).  Ik  geloof  niet,  dat  de  Christenen  in  ee
nige  an- 

dere provincie  des  Turkfcben  rijks  in  zülke  goede  eensgezindheid  met  de  Mo- 

hammedaanen  léven,  als  te  Moful.  Zij  mogen  zig  hier  volkomen  als  Mohara- 

medaanen  kléden  ,   en  de  pascha  heeft  veelen  van  hun  in  zijnen  di
enst.  Zelfc  de 

harem  kiajafi,  of  opperkeukenmeester,  der  gemaalin  van
  den  pascha  was  een 

Christen,  en  zijn  vader  had  dezelfde  plaats  veele  
jaaren  bij  des  pascha’s  vader 

bekleed.  ■ 

Te  Moful  vind  men  ook  omtrent  150  huizen  ,   d
ie  door  Jooden  bewoond  wor- 

den. Deze  natie  heeft  in  de  Turkfche  landen  meer  
vrijheid  om  baar  brood  met 

arbeid  te  verdienen,  dan  in  Europa,  daar  zij  v
an  de  gilden  uitgefloten  zijn. 

Voor  het  overige  zijn  de  Jooden  éven  zeer,  en  in  zomm
ige  Heden  nog  veel 

meer,  veragt,  dan  bij  ons;  ja  in  de  Héden  dezer  geweste
n,  waar  veele  Chris- 

tenen wonen,  durft  een  Jood  in  de  goede  week  nauwlijks  op  flraat  verfchijnen
, 

of  hij  loopt  gevaar  om  door  de  jongens  mishandeld  te  wprden,  en 
 de  Muham- 

medaanfche  overheid  laat  dit  toe.  De  Jooden  hadden  voor 
 een  jaar  of  drie  te 

Moful  cene  vpel  verdrietelijker  zaak.  Toen
  zij  van  eene  bedevaart  naar  het 

ar  af  van  den  profeet  nahum  te  El  kosch  wcêrgekomen  waren,
  werd  in  een  dorp 

aan  dezen  weg,  waar  niet  anders  dan  Christenen  won
en,  een  kind  vermist,  Na 

veel 

r*;  Naderhand  zag  ik,  dat  de  Grieken  in
  Natolie  Turksch  met  Griekfche  letters  fch

rijven, 

en  een  Grickfch  koopman,  met  wien  ik  Arabisc
h  fprak ,   noemde  dit  insgelijks  karfchuni.  Of 

men  daarvoor  in  het  Turksch  of  Grieksch  misfehi
en  andere  naamen  heeft ,   heb  ik  niet  onder- 

zogt. 
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veel  zoeken,  vond  men  het  eindelijk  in  eenen  put,  vol  wonden ,   en  de  tong  had 

men  het  afgefnéden.  De  Jooden  werden  als  de  daders  aangeklaagd ;   wijl  men  egter 
geen  getuigen  had,  werden  aan  den  pascha  1000  dukaten  betaald,  en  hier  méde 

was  het  proces  ten  einde.  De  Oosterfche  Christenen  verhalen  vcele  dergeliike 

gebeurdnisfen,  volgens  welken  de  Jooden,  naar  men  zegt ,   hunne  kinders  ge- 
ftohn  hebben.  Onder  anderen  wilde  men  mij  te  Haleb  verzéberen,  dat  men 

aldaar  voor  weinige  jaaren  een  Christen  kind  met  eene  menigte  wonden  en  nog 

lévend  in  den  kelder  van  eenen  Jood  weergevonden  had  ;   dat  de  pascha  zig  eene 
groote  fom  gelds  door  de  joodfchap  had  doen  betalen ,   en  de  zaak  daarbij  laten 
berusten. 

Het  gouvernement  Moful  is  niet  groot.  Aan  de  oostzijde  van  den  Tiger 
ftrekt  het  zig  van  de  ftad  9   uuren  zuidwaard  uit,  tot  aan  den  grooten  Tzab,  en 

naar  het  noorden  omtrent  8   uuren.  Dit  gedeelte  is  nog  wél  bevolkt,  doch  aan 

de  westzijde  des  Tigers  is  alles  woest.  Het  getal  der  dorpen  in  dit  gebied  ré- 

kent men  op  drie  honderd.  Wanneer  men  geen  al  te  groote  droogte  heeft, 

brengt  het  aardrijk  hier  overvloed  van  tarw,  linzen,  erweten,  zemzem,  zijn- 

de een  klein  zaad,  waaruit  men  olie  perst,  voord,  en  men  bouwt  hier  ook  veel 

katoen.  Doch  voor  eenige  jaaren  ontftond ,   door  gebrek  aan  régen  ,   en  door 

de  flegte  voorzorg  der  Turkfchc  pascha’s  voor  hunne  onderdaanen,  in  dit  gan- 

fche  gewest,  en  inzonderheid  te  Diarbekr ,   zulk  een  groote  hongersnood  (*) , 
dat  veele  behoeftige  lieden,  en  voornaamlijk  Christenen,  hunne  kinders  aan 

Mohammedaanen  verkogten.  Veclen  derzelven  werden  naderhand  wel  weêr 

gelost,  doch  anderen  vonden  het  in  de  huizen  der  Mohammedaanen  zo  zeer 

naar  hun  genoegen ,   dat  zij  zelven  niet  wilden  wederkeren ;   en  veele  Moham- 

medaanen  wilden  de  gekogte  kinderen  niet  weêr  overgéven,  waardoor  dus  de 

Chris- 

(*)  Ives  reisde  kort  na  dezen  hongersnood  door  deze  landftreek,  en  befchrijft  den  beklaaglij- 

ken toeftand,  waarïn  de  inwoners  zig  toenmaals  nog  bevonden.  Een  kapucijner  monnik  t e   Di- 

arbekr zeide  hem :   dat  de  vreeslijke  winter  van  1756.  (waarvan  ik  hier  voor  gewaagd  heb)  en  de 

fpringhaanen  in  het  jaar  1757.  oorzaaken  van  dit  fcbriklijk  onheil  waren  geweest;  dat  egter,  in- 

dien de  regéring  maar  magazijnen  had  willen  oprigten,  de  ellende  tot  zulk  eenen  trap  niet  zou- 

geklommen  zijn.  II.  Deel  bl.  164. 
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Christlijke  gemeenten  zeer  verzwakt  werden.  In  de  flad  zijn  verfcheiden  lin- 

nen fabrieken ,   verwerijen  en  drukkerijen.  De  beide  laatfle  handtéringen  worden 

voornaamlijk  door  de  Christenen  gedreven.  Voor  het  overige  is  hier  ook  een 

fterke  handel  :   van  Kurdestan  worden  jaarlijks  alleen  aan  galnooten  over  de 

2000  kantar  met  karavaanen  van  Moful  naar  Haleb  gezonden. 

Da  pascha  te  Moful  heeft  gemeenlijk  drie  togk,  (pa’erdenftaerten.)  Amin, 

die  in  mijn’  tijd  pascha  was ,   had  maar  twee  togk ,   doch  leefde  in  hoop  om  bij  de 
eerfle  gelegenheid  tot  den  ccrllcn  rang  verheven  te  worden.  Naar  men  mij  ver- 

zekerd heeft,  betaalt  hij  jaarlijks  aan  den  fultan  35  of  40  kies  (beurzen),  elke 

van  500  piasters  (*),  en  dus  17  duizend  500  tot  20  duizend  piasters,  dat  is 
omtrent  11  duizend  700  tot  13  duizend  rijksdalers.  Daarenboven  trekt  de  ful- 

tan ,   zeide  men  ,   uit  dit  gebied  ook  nog  omtrent  30  kies  hoofdgeld.  De  laatfle 

fchatting  word  Charedsch  genoemd,  en  door  de  Christenen  en  Jooden  opgebragt. 

De  rijken  namelijk  betalen  elk  4,  die  van  middenmatig  vermogen  2   ,   en  de  ar- 

men éénen  Zcmahbup  (dukaat),  en  daarvoor  krijgt  elk  een  briefje,  hetwelk  hij 

het  geheele  jaar  moet  bewaren ,   bij  aldien  hij  niet  andermaal  wil  betalen.  Ik 

weet  niet,  of  de  Jefidiërs,  die  in  de  dorpen  wonen,  ook  Charedsch  moeten  be- 

talen, denk  het  egter,  wijl  dezen  grootflendeels  oorfpronglijk  Christenen  zijn 

geweest ,   en  dienvolgens  te  voren  betaald  hebben.  Die  Mohammedaanen  zijn 

geworden ,   zijn  daar  vrij  van. 

De  pascha  te  Moful  heeft  omtrent  20  fakalli  agafi ,   dat  is  voornaame  amptc- 

naaren ,   die  ten  deele  gewigtige  bedieningen  hebben ,   en  in  den  oorlog  met  de 
Jefidiers  en  Arabiërs  de  benden  aanvoeren.  Hij  heeft  in  alles  omtrent  honderd 

Tts  agafi ;   éven  zo  veele  taffenkfehi ,   of  foldaaten,  en  8   leirak ,   elke  van  15 

man,  of  120  man  lavends ,   of  ruiters.  Behalven  dezen  zijn  tc  Moful  omtrent 

150  fpahis.  De  Iaatften  hebben  van  den  fultan  vaste  landerijen ,   en  gemeenlijk 

Word  de  zoon  fpahi  in  des  vaders  plaats.  Deze  Had  geen  grensvesting  zijnde , vind 

(*)  Schier  in  alle  de  Turkfche  provinciën  rékent  men  500  piasters  op' een  kies.  Maar  teBag. 
dad  maken  250  piasters  reeds  een  kies,  zomen  mij  zeide.  Voor  het  overige  word  overal  naar 

Turkfche  piasters  gerékend,  van  dewelken  elke  omtrent  \   van  eenen  rijksdaler  maakt. 

Xx  2 
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348 vind  men  hier  geen  Visie ,   dat  is,  geen  geheel  regiment  janitzaaren  heeft  hier  zijn 

hoofdkwartier.  Des  niettégenfhiande  vind  men  te  Moful  ook  eenige  bevelheb- 

bers van  dit  corps,  die  alle  inwoners,  welken  zig  flegts  willen  aanmelden ,   in- 

fchrijven,  en  toezien,  dat  dezelven  alle  de  voordoden  genieten ,   die  de  fultan 

aan  de  janitzaaren  vergund  heeft.  De  Christenen  kunnen  zig  juist  niet  als  janit- 

zaaren laten  infchrijven,  en  dus  gelijke  voordeelen  genieten;  egter  laten  zGin- 

migen  zig ,   voor  geld ,   als  bedienden  bij  het  eene  of  andere  regiment  opfchrij- 

ven,  en  hebben  daarbij  het  voordeel,  dat  zij  bij  eenige  onlusten ,   die  hier  al 

méde  niet  zeldzaam  zijn  ,   niet  behoeven  te  vrézen,  dat  zij  door  de  janitzaaren 

mishandeld  of  zelfs  geplonderd  zullen  worden.  Wanneer  de  pascha  meer  krijgs- 

benden nodig  heeft,  dan  hij  in  zijne  foldij  heeft,  word  hier,  zo  als  te  Bagdad 

en  Basra,  in  allen  haast  een  corps  fetdengesti  geworven,  in  het  welk  men  ook 

Christenen  aanneemt.  Onder  de  taffenkfehis  en  Lavends  te  Moful  vind  men  ins- 

gelijks eenige  Christenen. 

In  het  jaar  der  hedsjera  1156.  (1743).  bombardeerde  nadir  schah  de  Bad 

Moful  (*)  gedurende  41  dagen,  en  zou  ze  waarfchijnlijk  ook  veroverd  hebben, 

indien  hij  geen  berigt  van  eenen  opBand  in  Perfië  gekregen  had ,   waardoor  hij 

genoodzaakt  werd,  de  belegering  op  te  breken.  Volgens  de  befchrijving,  wel- 

ke men  mij  daarvan  gegéven  heeft,  fchijnt  deze  Perfifche  held  ,   die  voor  zijne 

vijanden  in  het  open  veld  zo  ontzaglijk  was,  van  de  belégering  eener  vesting 

niet  veel  verfland  gehad  te  hebben ,   en  de  Perzen  moeten  ook  flegte  artilleristen 

zijn.  Hij  deed  den  aanval  namelijk  aan  de  noordvvestzijdc  der  Bad,  omtrent  de 

poort  el  dmadi ,   alwaar  de  Badsmuur  juist  het  üerksten  de  Bad  zelve  woest  is. 

Van  hier  befchoot  hij  het  léger  van  den  pascha,  het  welk  agter  den  muur  tus- 

fchen  de  puinhoopen  opgellagen  was.  Hossein  pascha ,   vader  van  den  tégen- 

woordigen  pascha ,   in  dien  tijd  Badsvoogd  van  Moful ,   had  fchier  aan  allerlei 

krijgsbehoeften  gebrek ;   hij  kon  daarom  de  belegeraars  geen  grooten  afbreuk 

met  kanonnen  doen.  Hij  ging  dan  ook  eerlang  weer  naar  zijn  paleis,  en  liet  den 

vijand  op  de  ledige  tenten  zo  veel  kanonnéren  en  bombarderen  als  hij  wilde. 

Die  van  Moful  wilden  verzékeren ,   dat  nadir  schah  bij  de  40  duizend  bomben 

in 

(*)  Gefcbiednis  van  Nadir  'Schah,  bl.  365.  Hoogd. 

/ 
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in  de  Rad  geworpen  hebbe.  Dit  is  zekerlijk  de  zaak  al  te  hoog  opgegé
ven. 

Ondertusfchen  is  het  zéker,  dat  de  bombardéring  geweldig  was,  en  dat  de 
 Rad 

nogthans  weinig  daar  van  geleden  heeft ;   want ,   fchoon  eene  bombe  de  hui. 

zen  bereikte  ,   kon  zij  niet  veel  fchade  doen  ,   wijl  dezelven  gewe
lfd  waren  , 

en  bijna  geheel  uit  kalk  en  fleenen  beRonden.  De  meeste  
bomben  fprongen 

in  de  lugt ,   of  waren  in  het  geheel  niet  aangéftoken ,   en  vielen  tusfehen  de 

ledige  tenten  néder,  daar  de  belégerden  ze  opzamelden.  Nadir 
 sciïah  lietook 

eenige  mijnen  fpringen ,   doch  altijd  meer  tot  zijn  eigen  nadeel ,   dan  tot  nadeel 

der  Turken.  De  vijandlijke  kanonniers  maakten  het  eenigzins  béte
r.  Zij  trof- 

fen toch  zomtijds  den  ftadsmuur,  en  wierpen  groote  brokken  daarvan  ter
neder. 

Maar  de  belégerden  hadden  altijd  tijds  genoeg,  om  agter  de  bres  eenen  nieuwen 

muur  optetrekken :   en  bij  dezen  arbeid  waren  de  Christenen  bijzonder  zo  be- 

hulpzaam,   dat  de  Mohammedaanen  nog  bekennen,  dat  zij  hun  de  behoudenis 

der  Rad  voornaamlijk  te  danken  hebben.  Daarenboven  betoond
en  de  Christe- 

en  zw  in  verfcheiden  uitvallen  ook  zeer  dapper.  De  Mofula
aners  roemen  ins- 

geliiks  de  bekwaamheid  van  zommigen  hunner  
médeburgers,  zo  wel  Christenen 

als  Mohammedaanen,  met  welken  zij  des  nagts  
het  léger  der  Perzen  konden  be- 

Rélen.  Zij  fpoedden  zig  met  den  verkrégen  buit
  naar  de  drooge  Radsgragt, 

daar  hunne  vrienden  hun  dan  touwen  toewierpen  
,   en  hen  over  den  muur 

trokken. 

Wijl  ik  te  Moful  gelegenheid  had ,   om  eene  lijst  te  krijgen  van  al  de  dor- 

pen ,   die  tot  dit  palchalik  behoren ,   zal  ik  derzelve  hier  plaats  géven.  De 

meesten  van  deze  dorpen  zijn  zekerlijk  van  geen  belang,  en  deizelver  naamen 

nieuw.  Maar  misfehien  vinden  de  geleerden  onder  dezelven  ook  nog  naamen  
, 

van  dewelken  bij  de  oude  fchrijvers  in  de  flreek  
van  Mnive  gewag  gemaakt 

word,  en  die  zij  voor  merkwaardig  houden,  om,  in  het  toeko
mende,  icizi- 

gers  op  deze  plaatzen  oplettende  
te  maken. 

Aan  de  oostzijde  van  den  vloed  en  ten  zuiden  van  M
oful  liggen  :   AWa  of 

Nebbi  Junes ,   een  groot  dorp  bij  het  graf  van  den  profeet  jo
nas  ,   waarvan  hier 

voor  gefproken  is.  Jamndsja.  Schems  eddin.  Kos
fackra.  Kara  himififia :   Ki - 

bridli,  Sullami.  Nimrud.  Van  de  muuren,  die  men  bi
j  dit  dorp  in  den  Tiger 

vind,  heb  ik  reeds  hier  voor  gefproken.  Men  zegt
,  dat  hier  verders  ook 

nog  veele  overblijfsels  van  huizen  gezien  worden,  di
e  misfehien  verdienen  door 

Xx  3   eenen 
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eenen  reiziger  bezogt  te  worden.  Tel  gundis.  Pusfadli.  Chodder  Elias\  een 
klooster  der  Jakobiten;  doch  bét  dorp  word  door  Mohammedaanen  bewoond. 

Tel  Jahib.  Kani  Harami.  Karoi  Jattag.  Ahd  el  afis ,   een  dorp  aan  den  Tzab,  dat 
door  Jefidiers  bewoond  word.  DfjiJdlida.  Karkafcha.  Tel  el  lubben.  Tfcham  kar- 
rain  Mohammed.  Bagger  JaremdJja.  Sachra  Chatum.  Beddsra.  Terdfjilla.  Kar  me  > 
lis.  Karahsch ,   hetzelve  word  door  Jakobiten  bewoond.  Balauad.  Karafchor. 
Kcihris.  Karaboli.  K'dbberüi.  Schah  kuü.  KharabeUu  Dar  Maulana.  Kubbe.  Eidur 
Durmas  Jenkfcha  fifia.  Agk  fchaher.  Jurganti.  Asfaba.  Kome/chin.  Bas  Tud. 
mas.  AH  Resch.  Omar  hhan.  Minara.  Tachraua.  Lak  derrdfi.  Dfjekchan.  Ten - 

nur  t'óppe.  Toprag  fiaret.  Koijag.  Ghoidfjeli.  Ghasna  töppe.  Bartolla ,   dit  is  door 
Christenen  bewoond,  Basch  bita.  Bas  fachra.  Dit  laatfte  ligt  aan  den  berg 
Ain  Ja. Ti a.  Khatab  tfchoban.  Ufugk.  Saribolag  of  Ain  el  faffra.  Iskof.  Schech 
Aniir.  Kanma.  Kasrfoed,  Kopan.  Adfjifjuk.  Pir  bennok.  PirHellar.  Back  hösfan. 
Bascitika.  De  beide  laatfle  dorpen  worden  door  Jefidiers  en  Christenen  be- 

woond. Tdpufaua.  Tas  charab.  Kara  töppe.  Kolan  töppe.  Orta  Charab.  Tilara. 

Wadifemmagk.  Omar  lapid/ji.  Imam  fadla.  Abasfie.  Aulamisck.  Kapdkli.  Hafche - 
me.  Arpad/ji.  Bilbil  töppe.  Bamvifa.  Koindfjug  of  Kalla  Nunia.  (plaat  XL  VI.) 

Aan  de  oostzijde  van  den  Tiger  en  ten  noorden  van  Moful  vind  men :   Ka- 

di kent.  Rafchidi.  Scheri  hhan.  Kara  koinli  Elia.  Schech  Mohammed.  Dfjammalie. 
Durnadfjik.  Chauadfja  Chatil.  Mella  ,   Auana.  Kaf  rik.  Misfer  kent.  Bauifa.  Ba - 
fan.  Hier  wonen  eenige  Armeniërs,  de  overige  inwoners  zijn  Mohaoïmedaa- 
nen.  Dauafa.  DJjanik.  Alemlu.  M   fcherraf.  Dhr  ba  Jufof.  Om  tuta.  Uana. 
Hier  wonen  altcmaal  Sends,  of  nakomelingen  van  Mohammed.  Gernus.  Telam- 
ta.  Telmian.  Turru.  Bated.  Bab  Nied.  Kharahik.  Kasrik.  Misfchriffa ,   hetzelve 
word  door  Jefidiers  bewoond.  Dar  Hal.  Tel  fisna-  De  meeste  inwoners  van 

het  dorp  zijn  Jefidiers.  Smi.  M’ched.  Dar  Dfjindi.  Agad/ja  Kalla.  Karabolog. Kani  fchcrin.  Kabak  of  Kerm.  Degemeene  man  te  Moful  geeft  voor,  wél  on- 
derrigt  te  zijn,  dat  jonas  hier  op  het  drooge  geworpen  werd,  en  dat  de  wal- 
visch  daarom  uit  den  Perfifchen  zeeboezem  zo  ver  den  Tiger  opgekomen  was. 
Khanek.  Allak.  Zeinie.  Kisfik.  Nimr.  Koramesk.  Jan  burkran.  Bakak.  Het  laat- 
fte  word  door  Jefidiers  en  Mohammedaanen  bewoond.  Anza.  Baurfan.  Omeri. 
Hier  wonen  ook  Jefidiers.  Dar  fetun.  Bi' o:.  Kasrun.  Bahendaua ,   eene  zeer 
oude  plaats ,   die  thans  meestendeels  van  Jefidiers  bewoond  word.  Zij  ligt  digt 

bij 
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biï  Elkosch,  de  verblijfplaats  van  den  Patriarch  elia.  (bladz.  335)  Bedd
rie.  Ke- 

rendfjig.  Hatara.  Dit  word  door  Jefidiërs  en  Mohatnmed
aanen  bewoond.  Kc- 

reck  hatora.  Kerrik.  Charab  walled.  Chareb  Kabber.  Ze  mhalle.  
Kul  chasch.  Kut- 

Jjük  hatara.  Ranik.  Bapir.  Minara.  Dit  is  van  het  voorg
emelde  onderfchciden. 

Tel  addes  Khan  Nifcherin.  Tel  zin.  MusMad.  Filfen.  Kir  
Iskak.  Telhkf.  Het 

word  door  Nestoriaanen  bewoond.  Bakofa.  Dogad.  Siridsch  khan.  C
huschaban . 

In  de  vier  laatfle  dorpen  wonen  Jefidiërs  en  Mohammcdaanen  o
nder  elkander. 

Nusferie.  Aldaar  wonen  Jefidiërs,  Mohatnmedaanen  en  C
hristenen.  Batne,  een 

groot  dorp,  waar  niet  dan  Christenen  wonen ,   waarvan  een  groot  gedeelte  té- 

genwoordig  den  paus  voor  het  opperhoofd  der  kerk  houd.  
Digt  bij  hetzelve 

ligt  een  oud  Nestoriaansch  klooster  Maruraha.  Tilkaif.  Hier  zijn  3   of  4   hon- 

derd huizen  zegt  men.  Omtrent  de  helft  der  inwoners  heeft  zig  met  den 
 paus 

verenigd;  de  anderen  zijn  Nestoriaanen.  Beitkarra,  
Hasfan  dfjillan.  Rara  die - 

rab  Schech  Hef.  Schech  AU.  Charab  Belt.  Kul
kaja.  Chodfje  amber.  Nidfjemu. 

Beib'icht  Bos  gara.  Kam  Rafiam.  
Summaki.  Tfchockalu.  Ghbrian.  Kellata. 

NöfFeri  Sindand.  Kattik.  Kiskalla.  Anf
aua.  Das  Kuttan.  Ain  backara.  

Ghemaua 

Back  fa  Hasfenie.  Perufaua.  Charabök.  
El  maman.  Schiffcherin.  Kir  chales.  

Ken- 

dal  Mahhmudan  Het  word  door  Jefid
iërs  en  Mohatnmedaanen  bewoond.  

Kir 

mubarek.  Chastabad  Hier  wonen  insgelij
ks  eenige  Jefidiërs,  de  ovenge  inwo- 

ners zijn  Mohammedaans.  Ainesfefina.  BaUdrie  en  Uior
afan  worden  geheel- 

lijk  door  Jefidiërs  bewoond.  Bafan.  Dfjrarahi.  Hier  v
ind  men  geen  inwoners 

dan  Jefidiërs.  Kemmuna.  Ain  Zal.  Dit  lag  aan  de  westzijde  desTi
gers,  doch 

is  ganseblijk  verwoest.  Seiid  Kend.  Hier  wonen  fchier  niets  ander
s  dan  nako- 

melingen van  Mohammed.  Kir  koran.  Tfchienkfchi.  Dareck. 

Aan  de  westzijde  van  den  Tiger  liggen:  Dfjindar.  Kat
ajir.  Tfchakara.  Tfcho- 

ta  Badusch.  I   ntailan ,   3   uuren  van  Moful  aan  den  wegnaar  Hal
eb.  (Héden- 

daa-hche' Historie  3   ie  deel,  §   27.)  Dam  rf  hl  Hel
ela.  Dar  Michaël,  een  ver- 

woest  klooi  ter.  Ag  Kend.  Gonatra.  Küfur.  Ka
bag  tfchulli.  Mhhhirdfjan.  Hadfjar 

Stfine  Charar  Mellek  Achmecl  Hammam  
Ah.  eene  welle  van  joodenlijm  {ff tof 

kir)  Men  vind  veele  zulke  wellen  aan  
den  Tiger.  Dfjohana.  Dageman  adasfi . 

Mambara.  Sof  ettud.  Semedik.  Kafan  koski
.  Keiara,  daar  bij  eene  rijke  welle  van 

joodeülijra. Kschaf 
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Kschaf,  een  oud  kasteel  aan  de  uitwatering  van  den  Tzab  en  dus  aan  de  oost- 

zijde van  den  Tiger.  Haf  ar,  een  dorp  aan  den  vloed  Chafer.  Hasfan  pirkan. 

Tfchogürdfchi.  Ordak. 

REIS  van  MOSUL  naar  MARDIN. 

M-  kan  van  Mof ul  naar  Mardin  verfcheiden  wégen  némen.  Die  over 

Sacho  en  Dfjefire  is  de  langfte ,   behalven  dat  hij  bergagtig  en  derhalven  bezwaar- 

lijk is.  Tot  Nisfabin  alleen  heeft  men  12  dagen  nodig.  Doch  deze  is  het  meest 

bewoond,  gelijk  zulks  uit  de  reiskaarten,  plaat  XLV.  en  L.  blijkt.  Een 

tweede  weg  gaat  door  de  woestijn.  Deze  is  veel  korter ,   namelijk  van  Moful 

tot  Mardin  omtrent  38  of  40  duitfche  mijlen,  en  die  kan  men  met  eene  groo- 

te  karavane  in  omtrent  53  of  58  uuren  afleggen.  De  weg  van  Moful  naar  Or- 

fa  en  Haleb  loopt  digt  voorbij  Mardin ,   en  op  dezen  rékent  men  van  Moful  tot 

Orfa  86  of  88  uuren ,   of  63  of  64  mijlen.  Ik  was  eerst  voornémens  om  dien 

over  Dfjefire  te  némen,  wijl  ik  op  denzelvcn  gelégenheid  zou  gehad  hebben, 

om  meer  aardrijkskundige  waarnemingen  te  doen,  dan  op  den  weg  door  de  woes- 

tijne.  Wijl  men  egter  de  ftreek  tusfehen  Dfjefire  en  Nisfabin  thans  niet  zeer 

veilig  agtte,  en  juist  eene  groote  karavane  wilde  opbréken  naar  Haleb,  beiloot 
ik ,   met  dezeive  dooi  ae  woestijn  te  reizen.  Men  treft  hier  zéker  allerzeldzaamst 

een  dorp  aan ;   nogthans  moet  men  zig  in  deze  gewesten  geen  woestijn  voordel- 

len, waar  alles  met  zand  bedekt  is.  De  grond  is  zeer  vrugtbaar,  men  ziet 

alom  de  fchoonfte  groene  velden  ,   en  hier  en  daar  nog  merktekens  van  dorpen, 

ja  zelfs  van  Héden,  die  eerst  onder  dc  regering  der  Mohamrnedaanen ,   deels 

door  de  omzwervende  Arabers,  Kurden  en  Jefidiërs,  deels  door  de  dwinglandij 

der  Turkfche  landvoogden  verwoest  zijn.  Men  vind  hier  vee’e  kleine  ftroo- 
men  ,   doch  zij  flingeren  thans  door  de  fchoonfte  vlakten ,   zonder  dat  men  er 

«enig  gebruik  van  maakt.  Het  water  is  overal  goed;  alleenlijk  bij  Hófkne  e n 
Awenad  is  het  een  weinig  bitter. 

Quintus / 
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Quintus  curtius  gewaagt  reeds  van  de  voortreflijke  weiden
 ,   welken  men  in 

deze  ftreek  aantreft.  In  het  begin  van  het  vijfde  boek  zegt  hi
j .   het  land 

tusfchen  den  Eufraat  en  den  Tiger  is  zo  vet,  dat  men  het  vee  moet
  afhouden, 

op  dat  het  niet  te  veel  cte”.  Op  onze  reis  kwamen  ook  indedaa
d  eenige  ha- 

meden ziek  van  de  weide  en  ftierven.  Men  geloofde  egter  niet ,   dit  zij  te  veel 

gegeten  hadden.  De  kameeldrijvers  gaven  hunnen  dieren  des  morg
ens  zelfs 

zout,  op  dat  zij  te  beter  éten  en  drinken  zouden:  maar  men  zegt,
  dat  het 

gras  boven  de  nesten  der  fpringhaanen  zo  vergiftig  is ,   dat  hameden ,   paerden 

en  muilezels ,   die  daar  van  éten,  fterven;  en  bij  Tel  el  Ham  zag  ik  in  dit  jaar- 

getij ook  eenc  groote  flxeek  lands  als  bedekt  met  jonge  fpringhaanen  (*).  He
t 

kan  ook  zijn ,   dat  het  vee  fterft,  wanneer  het  bij  geval  een  vergifcig  dier  méde 

doorzwelgt. 

In  dien  misfehien  iemand  begérig  ware  te  wéten  ,   welke  toebereidzelen 

men  moet  maken  tot  eene  reis  door  onbewoonde  gewesten,  zal  ik  hier  kortlijk 

aanmerken ,   welke  zaaken  een  Oosterling  op  dergelijke  reizen  voor  noodzaaklijk 

houd,  en  daar  naar  heb  ik  mij  ook  gerigt.  Mijne  geheele  keuken
gereedfehap 

was  in  eenen  zak  gepakt.  Dezelve  beftond  uit  twee  potten  met  
dekzels ,   die 

in  elkander  konden  gezet  worden  ,   uit  een  paar  fchotels  en  borden,  
en  eene 

koffiikan ,   alles  van  koper  en  vertind.  Dit  zal  reeds  ménigen  Europeer  thans, 

daar  men  zo  fterk  tégen  het 'gebruik  van  koper  in  de  keukens  ijvert,  niet  geval- 

len. Maar  dit  kan  ik  verzékeren ,   dat  men  hetzelve  in  het  Oosten  zo  wél  ver- 

tind, als  het  in  Europa  weinig  gefchied.  De  regéring  is  zeer  ftreng ,   eneenkoper- 

flager ,   die  tot  het  vertinnen  van  keukengereedfehap  flegt  tin  wilde  gebruiken , 

zou  zeer  fcherp  geftraft  worden.  Men  vertint  het  zo  wel  van  buiten  als  van 

binnen ,   de  koks  houden  het  zeer  fchoon ,   en  men  heeft  daarom  in  het  Oosten 

de  kwaade  gevolgen  van  het  gebruik  van  koperwerk  in  het  geheel  niet  te  vré- 

zen,  waarover  men  in  Europa  zo  veele  klagten  hoort.  Voor  zout,  peperen 

kruiden  had  ik  eene  houten  doos ,   die ,   in  verfcheiden  afdélingen  ,   op  elkander 

kon  gefchroefd  worden.  Lépels,  mesfen  en  vorken  heb  ik  behouden,  
fchoon 

.   men 

(*)  Befchrijving  van  Arabië ,   bl,  ido. 
II.  DEEL. 

Yy 
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men  die  in  het  Oosten  niet  gebruikt,  wijl  het  vleesch  in  kleine  (lukken  gefné- 

den  en  met  de  pilau  opgedragen  word.  Tafels  en  doelen  kent  men  hier  in  het 

geheel  niet.  Mijn  tafellaken  was  een  rond  (luk  léder,  rondom  met  ijzeren  rin- 

gen, door  dewelkenmen  een  koord  doet,  en  met  eenen  haak  aan  den  zadel  hangt. 

Ik  had  een  half  dozijn  kofhjkoppen  ,   ( maar  geen  fchoteitjes)  allen;  in  eenehouten 

doos,  overtrokken  met  léder,  die  men  overal  kan  neerwerpen,  zonder  dat 

men  behoeft  te  vrézen ,   dat  de  kopjes  gebroken  zullen  worden.  Voor  geele 
waschkaerzen  had  ik  eene  dergelijke  doos  in  eenen  léderen  zak.  Binnen  in 

lipt  dekzel  van  dezelve  is  eene  pijp ,   waarin  men  het  licht  zet ,   en  men  heeft 

derhalven  geen  anderen  kandelaar  nodig.  Mijn  lantaern  was  van  linnen,  van 

het  zelfde  maakzel ,   als  de  kleine  ronde  papieren  lantaerns ,   die  de  jongens  in 

Europa  wel  plegen  te  maken  ,   en  dezelve  had  eenen  blikken  bodem  en  dekzel. 

Als  men  dezen  te  zamenlegt ,   beflaat  hij  ook  niet  veel  plaats  in  den  reiszak. 

Water  vind  men  op  dezen  weg  overvloedig;  dus  had  ik  hier  geen  geiten  vel 

nodig  ,   om  voorraad  van  water  méde  te  némen.  Maar  elk  heeft  eene  water- 

kruik van  dik  léder  aan  zijn  paerd  hangen,  om  te  kunnen  drinken  naar  wélge- 

vallen ;   en  een  koperen  wélvertind  fchaalcje  in  zijnen  boezem  ,   om  zig  daarvan 

te  bedienen  bij  eene  fontein  of  aan  eenen  droom.  Brandewijn  kan  men  in  alle 

déden ,   waar  Christenen  wonen ,   genoeg  krijgen ;   ik  nam  daarom  telkens  eenen 

voorraad  daarvan  in  een  eigenlijk  daartoe  bereid  geitenvel.  Want,  wijl  men 

op  de  reis  dikwijls  zeer  verfchillend  water  vind,  zijn  de  Christenen  van  gedag- 

ten ,   dar.  het  goed  voor  de  gezondheid  zij ,   als  men  het  met  ccn  weinig  brande- 

wijn mengt.  Maar  dit  is  gansch  geen  aangenaame  drank.  Wégens  het  verfchil- 
lend water  éten  de  Mobammedaanen  gaern  knoflook ,   bij  aldien  zij  het  kunnen 

bekomen.  Mijn  voorraad  van  éten  bedond  voornaamlijk  in  rijst  en  boter.  De 

boter  is  gefmolten,  en  word  in  eene  léderen  kruik  bewaard.  Verders  had  ik 

befchuit,  als  ook  meel,  om  onder  weg  versch  brood  te  kunnen  bakken,  ge- 

droogde vrugten,  in  de  zon  gedroogd  vleesch,  koffij  e.  z.  v.  Voor  dat  men 

uit  eene  dad  vertrekt ,   voorziet  men  zig  gemeenlijk  ook  van  dikke  melk.  De- 

ze word  in  eenen  zak  gefchud ,   en,  naar  mate  dat  het  water  afloopt,  telkens 

andere  melk  bijgedaan ,   tot  dat  men  denkt  kaas  genoeg  te  hebben.  Wanneer 

niesa  die  naderhand  weer  met  water  mengt,  geeft  zulks  voor  eenen  dordigen 

reiziger 
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reiziger  eenen  aangenaamen  verkoelenden 
 drank  (*) ;   en  met  befchuit  gegeten  , 

is  het  voor  eene  graage  maag  eene  g
oede  fpijs.  Op  zulk  eene  reis  moet  me

n 

altoos  niet  lekker  zijn,  of  men  is  er  zeer
  kwalijk  aan.  Mijne  Pcrfifche  tabaks- 

plïp  had  ik  in  eenen  léderen  zak  voor  
aan  den  zadel  hangen.  Mijne  tent  was 

fl.-ts  klein,  en  op  deze  reis  gebruikte  i
k  dezelve  haast  in  het  geheel  niet,  om 

niet  te  veel  Arabifche  gasten  bij  mij  te  l
okken.  Mijn  bed  beftond  in  eene  ma- 

tras ,   eene  dunne  déken  en  een  hoofdkusfen.
  De  Oosterlingen  flapen  altoos  in 

hunne  klederen.  Doch  zij  zijn  daarom  niet
  minder  reinlijk  dan  de  Europeërs, 

die  dikwijls  fchoon  linnen  aantrekken ;   want  zij  wasfchen  en  baden  zig  te  meer. 

Fen  tapijt  is  op  zulk  eene  reis  een  noodzaak
lek  ding.  Want ,   daar  men  zig  lé- 

"   lieC  zij  jn  ccn  huis  of  in  het  open  veld ,   word  dit  aanftonds  uitgefpreid , 

b   men  heeft  eene  zindelijke  zitplaats.  Mijne  klederen,  boeken
,  en  dergelij- 

™   had  ik  in  twee  reiszakken ,   en  de  werktuigen  in  derzelver  behoorlijke
  kas- 

fen.  Voor  deze  mijne  pakkaadje,  voor  mij
  en  mijn  bedienden,  huurde  ik  maar 

drie  paerden.  „   . 

In  onze  karavane  waren  ten  m
inften  twee  duizend  ladingen. 

 Te  weten  r3oo 

kameelcn ,   waren  geladen  met  galnooten
  uit  Kurdestan,  no  kameelen  

metal. 

lerhande  foorten  van  lijnwaatuit  Ind
ië,  Perfië,  Bagdad  en  Moful,  en  4

5  kame- 

len met  koffijboonen.  De  overige  5  
 of  6   honderd  ladingen  werden  door

  paer- 

den ,   muildieren  en  ézels  gedragen.  Nog
thans  waren  al  deze  waaren  met  voo

r 

Haleb  alleen  beftcmd ;   veelen  gingen  naar
  Mardin ,   Orfa ,   Diarbekr  en  verder 

naar  Armeniën.  In  andere  Réden  vertrouw
en  de  kooplieden  hunne  waaren  ge- 

meenlijk  den  Arabieren  van  de  naburige  groote 
 Rammen  aan,  die  ze  dan  op  hun- 

ne kameelen  door  de  woestijn  brengen.  Hi
er  verzékerde  men  mij,  dat  de  eige- 

m   lelMnd  uit  Barbarije  zeide  mij ,   da
t  men  aldaar  gerooRe  gerst  maalt ,   het  meel  met  honig 

"   „   c,  koeken  van  bakt.  Henen  me
ngen  zij  op  »s  met  «ter ,   het  «Ik  een  aangenaam» 

verkoelende  drank  is.  die»  men /„ia
  noemt.  Behalve»  dat  hebben  de  Oo

sterlingen  nog  Ie 

lévensmiddelen  voo,  de  reis.  die  een  E
rrropeêr  niet  leert  kennen,  te»  mrnsten

.  dre  h,  moet 

ontbéten  Zij  reizen  in  hun  eigen  land 
,   en  worden  door  hunne  vrouwen  of  bloe

dvriendinnen 

van  lévensmiddelen  verzorgd,  terwijl  een  Eur
opeer  alles  door  zijn’  dienaar  op  de  markt  moet

 

laten  kopen,  waar  men  alleenlijk  het  n
oodzaaklijke  vind. 
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35ö naars  van  all’  de  lastdieren  in  onze  karavane  te  Moful  of  m   de  naburige  Réden 
woonden ,   en  dat  dus  de  Arabiers  en  Kurden  met  het  vervoeren  der  waaren . 

niets  verdienden. 

Het  getal  der  reizigers ,   de  kameel-  en  paerdenknegts  médegerékend ,   zal  om- 

trent 4C0  man  bedragen  hebben.  Wij  hadden  eene  bedekking  van  ongeveer 

15°  foldaaten  ( fegmanie  ),  meestendeels  lieden  door  de  kooplieden  aange- 

nomen ,   en  dien  het  niet  geheel  onverfchillig  kon  zijn  ,   of  hunne  meesters 

geplonderd  waren  geworden.  Wij  waren  derhalven ,   naar  mijn  gedagt,  Rerk  ge- 

noeg, om  ons  tégen  alle  vijanden,  die  wij  op  dezen  weg  konden bejégenen,  te 

verdédigen.  Doch ,   wijl  de  Jefidiërs  van  den  berg  Sindfjar  voor  weinige  maan- 

den eene  kleine  karavane  bij  Romala  geplonderd  hadden ,   liet  de  pascha  de  on- 

ze tot  aan  Kasfi  kupri  begeleiden ;   hier  kwam  de  zoon  des  fchechs  van  den  Ara- 

bifchen  Ram  Tai  met  omtrent  200  man  te  paerd  en  100  man  te  voet  bij  ons; 

bij  Romala  kwamen  ons  4   betrok  (omtrent  100  man)  lavende,  of  ruiters,  van 

den  woiwoden  te  Mardin  tegemoet;  bij  Ruif j   el  el  ebbas  begonnen  de  Arabiers 

allengs  weêr  aftezakken  »   en  daartégen  vondén  wij  bij  Tel  esfehair  ook  den  taf- 

fenkfehi  baf  dn  van  Mardin  met  omtrent  150  man  voetvolk.  Al  deze  lieden  kos- 

ten den  kooplieden  zeer  veel.  Daarenboven  waren  de  Arabiers ,   onze  begelei- 

ders, zeer  onbefchaamd,  en  ons  reizigers  zeer  lastig.  Doch  de  pafcha  te  Mo- 

ful, de  fchech  van  den  Ram  Tai ,   en  de  woiwode  te  Mardin  willen  van  de  kara. 

vanen  voordeel  hebben  :   en  onder  voorwendzel ,   dat  zij  den  koophandel  befcher- 

men,  moeten  de  kooplieden  zig  de  bedekking  laten  wélgevallen,  en  daar  rijklijk 

voor  betalen.  De  fchech  Tai  kreeg  aanRonds  bij  zijne  aankomst  eene  geheele 

lading  koffijboonen  ,   veel  tabak,  rijst,,  boter  en  andere  lévensmiddelcn ;   als 

méde  50  abba ,   of  Arabifche  kléderen ,   die  hij  deels  onder  zijn  volk,  deels  on- 

der de  fchechs  der  Kurden  verdeelde,  die  ons  onder  weg  bezogten. 

Onze  karavanbafchi  was  een  der  voornaamRe  kooplieden  van  het  reïsgezel- 

fchap  ,   die  met  goedkeuring  van  eenige  anderen  het  weggeld  ( badsch ) ,   de  ge- 

fchenken  aan  de  Kurden  en  onze  geleiders  betaalde ,   en  op  de  ladingen  verdeelde. 

De  eigenaars  der  lastdieren  hadden  insgelijks  een  opperhoofd.  In  de  reis  werd 

in  het  geheel  geen  orde  gehouden.  Bij  het  aanlichten  van  den  dag  laadde  elk 

op,  en  die  het  eerRe  gereed  was,  of  den  anderen  kon  voorbij  komen,  ging 

vooraan.  Als  wig  ons  légerden,  Boeg  elk  zijne  tent  op,  waar  het  hem  best  ge-- 

viel  * 
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viel  zonder  dat  de  karavanbaschi  of  iemand  anders  zig
  daar  meê  bemoeide. 

Des  nagts  werd  geen  wagt  gehouden.  De  geenen ,   die  ons  moesten  befchermen , 

begaven  zig  zelfs  gemeenlijk  de  eerden  te  ruste,  behalven  
ecnigen  van  defeg- 

manie,  die  tévens  kooplieden  bedienden;  en  dezen  lieten  zig  aan  
niets  anders 

gelegen  zijn,  dan  aan  de  goederen  van  hunne  meeste
rs.  Wijl  het  bekend  was, 

dat  de  karavane  zou  doortrekken,  kwamen  dikwijls  zwerv
ende  Kurden,  die 

ons' geiten,  melk  en  inzonderheid  dikke  melk  verkogten.  Deze
n  kwamen  me- 

nigmaal des  nagts  wéder  om  te  Men.  Eens  werd  niet  verre 
 van  mij  een 

muildier  geftolen.  De  eigenaar ,   welke  ontwaakte ,   maakte  gerugt ,   doch  de 

Segmanie  lieten  zig  zo  min  als  de  Arabiërs  daardoor  in  h
unne  rust  Horen ;   hij 

zelf  verzeld  door  twee  van  zijne  vrienden  ,   vervolgde  den  dief,  en  bra
gthet 

dier  een  kwartier-  uurs  daarna  wéder  (*).  Toen  wij  ons  éven  bij  Ridsjel 
 el  ab- 

las  gelégerd  hadden ,   liet  het  zig  aanzien ,   als  of  wij  de  hulp  van  onze  Segma- 

nie, Arabiërs  en  Lavends  van  Mardin,  die  wij  daar  aantro
ffen,  wel  dégelijk  zou- 

den nodig  hebben.  Wij  zagen  van  verre,  agter
  eenen  heuvel,  cene  groote 

wolk  van  Hof  opgaan.  Men  twijfelde  
niet,  of  dit  was  de  voorbode  van  eenen

 

aannaderenden  vijand,  die  op  de  karavane 
 afkwam.  De  eigenaars  der  lastdie- 

ren fpoedden  zig  om  de  kameelen,  paerden  en  
muildieren,  die  reeds  in  het  gras 

gedréven  waren,  weêr  in  het  léger  te  halen.  
Welhaast  kregen  wij  berigt,  dat 

2   duizend  man  Kurden,  anderen  fpraken  ten  minden  va
n  4 duizend,  van  agter 

den  heuvel  in  aantogt  waren.  Onze  Turken  en  Arabiërs  ruk
ten  in  de  grootde 

wanorde  tégen  den  gewaanden  vijand  aan.  Maar  een  half
  uur  daarna  kwamen- 

zij  wéder  met  de  tijding,  dat  vier  man  te  paerd,.  die  een  paa
r  windhonden  bij 

(*)  Een  koopman  verhaalde,  dat  hij  zig  eens  met 
 eene  karavane  op  eenen  (teilen  heuvel 

had  gelégerd  en  zijne  tent  op  den  kant  van  de
nzelven  had  opgeilagen,  om  dat  hij  deze  plaats 

voor  de0  veiligfte  oordeelde.  Hij  zelf  waakte  
altijd  in  den  voornagt,  en  zijn  dienaar  zou  ia 

den  nanagt  waken'  Deze  was  in  flaap  gevallen
.  Ondertusfchen  werd  hij  zelf  tégen  den  mor- 

genilond  wakker,  als  een  dief,  die  eenen  haak
  met  een  touw  in  een  pak  koop  waaren  geflageir 

had  van  den  berg  affprong.  De  koopman  fto
nd  op  en  maakte  den  haak  vast  m   het  kleed  van

 

zijnen  flapenden  dienaar.  De  dief  trok  met  het  t
ouw ;   de  bediende  begon  te  fchreeuwen,  maar 

het  hielp  niet,  hij  werd  van  den  heuvel  afgef
leept,  en  daar  door  gewaarfchouwd ,   om. in  het 

vervolg  béter  op  het  goed  van  zijnen  me
ester  te  pasfen. 

Yy  3 
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zig  hadden,  eene  groote  kudde  fchaapen  hadden  ontmoet ,   en  dat  de  Iaatflen  het 
Rof  veroorzaakt  hadden,  dat ors  zulk  eene  groote  vrees  had  aangejaagd. 

Langs  den  weg ,   dien  wij  namen,  kan  men  gemaklijk  in  6   dagen  van  Moful 
tot  Nisfabin  reizen.  Onze  karavane  ging langzaamer;  om  réden,  wijlde  eige- 
naais  oei  lastdieren  alom  de  fchoonfte  weiden  vonden,  daar  zij  hun  vee  omniet 
konden  grazen ,   alsook,  wijl  onze  begeleiders ,   de  Arabiërs  en  Turken ,   gaerne 
lang  op  kosten  der  kooplieden  willen  léven.  Wij  reisden : 

Den  ii  den  april  van  Moful  W.  N.  W.  tot  Dübs  uuren  of  4   mijlen. 

Den  13de)  van  Dübs  W.  N.  W.  tot  Kajfi  kupri  4   -   .   .   3     * Den  i jden  N.  W.  ten  W.  tot  H'ögkne  -   -   3         .   2     
Den  1 6'den  N.  W.  ten  W.  tot  Auenad  - 
Den  i7dsi'N.  W.  ten  W.  tot  Telelharntza 

Dcni8ii;nN.  W   tot  Rom'dla  -   -   - 

Den  19  den  W.  ten  N.  rot  Ridsjel  el  abbas 

Den  2oden  W.  N.  W.  tot  Tel  esfehair  - 

Den  21  üen  ten  W.  tot  Nisfabin  -   .   . 
Den  2 5 N.  W.  ten  W.  tot  Mardin  - 

Op  den  ganfehen  weg  van  Moful  tot  Nisfabin ,   vind  men  geen  één  dorp , 
maar  hier  en  daar  nog  fpooren  van  Réden  en  dorpen,  welker  ligging  op  de 
reiskaart  door  een  kruisje  aangewézen  is.  Onder  anderen  fchijnt  Kaffi  kupri 
eene  aanzienlijke  plaats  geweest  te  zijn ;   doch  daar  is  niet  meer  van  overig,  dat 
verdient  aangemerkt  te  worden,  dan  een  gedeelte  van  eene  brug.  Anderhalf 
uur  van  hier,  en  9   uuren  van  Moful,  op  eene  plaats,  waar  een  kleine  Rroom 
in  den  Tiger  valt,  ziet  men  nog  de  puinhoopen  van  eene  groote  ftad,  die  men 
Eski  Moful  noemt.  Eski  is  een  Turksch  woord,  en  betékent  oud,  en  de  ge- 
heele  naam  dus  Oud  Moful.  Zommigen  van  mijne  reisgenooten  waren  van  ge- 
dagten ,   dat  het  tegenwoordig  Moful  eerst  gebouwd  zij  na  dat  het  oude  ver- 

woest was.  Doch  hierin  vergisten  zij 'zig  voorzéker.  Het  hédendaagsch  Mo- ful was  reeds  eene  groote  Rad,  toen  het  voor  de  cerRemaal  door  dc  Mohamme- 
daanen  veroverd  werd;  dit  Eski  Moful  is  ondertusfehen  ook  nog  door  Moham- 
medaanen  bewoond  geweest,  ja  ricaut  noemt  hetzelve  nog  een  Sar.dfakü (*). 

Het 

4    
 

-   21 

5l  —
 

-   4 

6 

-   4'i 

6 

-   'Ai 

Ai  — 

'   3 

4? 

-   3 

1 

H
 

  *
 

O M 

—   -   ?i 

(*)  State  of  the  Oitomm  empire,  p.  97. 
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Het  is  derhalven  met  deze  Rad  gegaan  als  met  Praslaw ,   eenc  Rad  in  Bulgarie , 

welke  de  Turken  tegenwoordig  onder  geen  anderen  naam  kennen ,   dan  dien 

van  Eski  Stamhui ,   dat  is  Oud  Konfiantinopel.  Wijl  de  karavane  te  Kafli  kupri 

éénen  dag  Ril  lag,  ging  ik  naar  Eski  Aloful,  in  hoop,  dat  aldaar  nog  merkwaar- 

dige oudheden  zouden  wezen  ,   doch  vond  overal  zulk  lang  gras,  dat  ik  geen  lust 

had  om  veel  onder  de  Reenhoopen  te  zoeken,  uit  vrees,  dat  er  Hangen  mogten 

fchuilen ,   die  men  zegt  ,   dat  hier  menigvuldig  zijn.  Van  den  Radsnnmr  zijn 

nog  veele  overblijfzels.  Op  eenen  hoogen  heuvel,  dien  men  het  kasteel  noemt, 

ziet  men  nog  een  klein  Rerk  gebouw  van  grove  witte  Reenen  en  verfeneiden 

gewelven,  die  mij  allen  daken  van  huizen  fchénen  te  zijn ,   welken  van  tijd  tot 

tijd  bedolven  zijn  geraakt.  Buiten  den  Radsmuur  ziet  men  ook  nog  fpooren  van 

gebouwen,  die  ik  voor  kubbets  of  grafRéden  der  Mobammedaanen houde.  Graf- 

Reenen  kon  ik  niet  verwagten  hier  te  vinden ,   daar  reeds  huizen  met  aarde  be- 

dekt ,   en  alles  met  lang  gras  bewasfen  was.  Ik  vond  daarom  van  opfchriften 

verder  niets ,   dan  den  eenigen  régel  F.  plaat  XLIIL  op  eenen  Reen ,   die  van 

een  gebouw  fchijnt  afgevallen  te  wezen,  en  thans  niet  gezigtëinderlijk  op  den 

grond  ligt,  maar  regtRandig  Raat.  Deze  fchrijfcrekken  fchijnen  meer  overeen- 

komst  met  de  Kufifche  te  hebben  dan  met  de  Seringélifche ;   (flrangeli,  waarvan 

de  Christenen  te  Moful  zig  nog  bedienen)  waarom  zij  waarfchijnlijk  van  Mo- 

hammedaanen  zijn ,   en  niet  van  de  oude  inwoners  dezes  lands.  Het  merkwaar- 

digfle,  dat  ik  hier  vond,  was  een  Rcrke  muur,  welken  de  oude  inwoners  in 

den  Tiger  gebouwd  hebben,  om  het  water  voor  de  akkers  optehouden  (*). 

Denklijk  hebben  de  inwoners  aan  de  oostzijde  des  Tigers  tot  héden  nog  nut  daar 

van; 'aan  de  westzijde  ligt  alles  éven  woest. Högkne 

(*)  De  watervallen  in  den  Tiger,  welken  alexander  liet  afwerpen  ,   waren  denklijk  éven  z© 

gebouwd  als  deze,  en  die  bij  Nimrod,  bl.  337.  Arriani  de  exptdüione  Alexandri  Magni,  libri 

VUL  p.  150,  Inde  rurfus  Opim ,   urbemad  Tigrim  Jitam  pro/eBuf  eft ,   atque  inter  mvlgandum  cata- 

ra&es  omnes  to'.li,  amnemque  excequari  jubet.  Qttas  quidrn  cataraüas  Perjx  confccerant  ne  quis  e   mart 

navali  dasje  in  eeruni  regionem  penetraret,  atque  ita  confeiïte  erant  a   Perfis ,   quod  rei  nautica  peritinon 

esfent ,   et  cataraBarum  ƒ requentia  d'Jpcilem  admodum  navigationem  faceret.  De  Perzen  hebben  dezen, 
dam  denklijk  niet  uit  vrees  voor  eene  uitheemfche  zeeraagt  gebouwd,  maar  wel  om  hunne  vel- 

den te  bewateren,  éven  gelijk  de  Arabiers  Boni  Plachkem  nog  doen.  Zie  blad.  231. 
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Högkne  fchijnt  ook  eene  Rad  geweest  te  zijn.  Op  eencn  heuvel,  daarbij  lig- 

gende, waar,  naar  gedagte,  het  kasteel  was,  ziet  men  nog  eenige  overblijfzels 
van  gebouwen.  Eene  halve  mijl  zuidwaard  van  hier  Raat  nog  een  oud gebouw 
op  eenen  heuvel ,   dat  men  Kasr  Scherridsch  noemt.  Doch  het  fchijnt  geen  kas- 

teel geweest  te  zijn,  gelijk  de.  naam  te  kennen  geeft,  maar  misfchien  eene  kleine 
kerk.  Het  geheele  gebouw  is  maar  13  meetkundige  fchreeden  lang  en  9   zulke 
fchreeden  breed ,   alles  van  groote  gehouwen  Reenen  gebouwd.  Maar  het  Raat 
reeds  diep  in  den  grond.  Ik  vond  hier  geen  opschriften ,   bchalven  de  twee  ré- 

gels G.  plaat  XLIII.  op  eenen  Reen,  die  los  op  eenen  muur  ligt.  Dezefchrijf- 
trekken  ken  ik  in  het  geheel  niet;  zij  hebben  egter  veel  gelijkheid  met  die,  wel- 

ken ives  op  eenen  heuvel  tusfchen  den  Eufraat  en  Haleb  afgefchréven  heeft. 
De  overige  puinhoopen ,   welken  men  op  den  weg  van  Moful  naV  Nisfabin 

aan  treft,  fchijnen  flegts  van  dorpen  te  zijn.  Rom'dla  was  eerst  voor  eenige  jaa- 
ten  door  Kurden  geheel  nieuw  opgebouwd;  doch  ook  onlangs  door  den  Emir  te 
Dsjefire  weêr  ganseblijk  verwoest. 

De  oudtijds  vermaarde  Rad  Nisfabin  heeft  thans  omtrent  nog  150 

huizen,  allen  flegt  gebouwd.  Maar  in  het  zogenoemde  kasteel  vind  men  nog 
eenige  oude  gebouwen  van  gebouwen  Reenen.  Zij  ligt  aan  de  westzijde  van 

een’  kleinen  vloed,  die  bijwijlen  flerk  wast  en  dan  zeer  breed  word  Met  de- 
zen verenigen  zig  verfcheiden  kleine  vloeden,  die  ik  op  de  reiskaart  aangewezen 

heb,  en  ontlasten  zig  in  dcnlümbur,  en  daarna  met  den  Khahur  in  den  Eufraat  (*). 
I   Iet  land  om  ft  reeks  Nisfabin  is  fbropig ,   men  bouwt  er  nogthans  veel  rijst.  Het 
merkwaardigfte ,   dat  men  hier  vind,  is  eene  brug  over  den  gemêlden  vloed,  en 
een  gedeelte  eener  kerk,  gebouwd  ter  eere  van  den  h.  jakobus,  die  bisfehop 

van 

(*)  De  vader  iubadeneira,  die  bet  léven  van  den  heiligen  jakobus  befchréven  heeft,  ver- 
telt ons:  dat  de  diger  midden  door  Nisfabin  gedroomd  bebbe.  Wanneer  dus  zijne  verhaalen 

van  den  heilig  niet  egter  zijn,  dan  zijne  befebrijving  van  deze  iiad,  kan  men  aan  de  wonder- 

werken, die  hij  befchrijft,  en  welken  de  h. jakobus,  zo  men  voorgeeft,  bier  verrigt  heeft, 
voorzéker  niet  veel  geloof  liaan. 

Het  is  bekend  ,   dat  de  Griekfche  en  Latijnfche  febrijvers  de  ft  ad  Nisfabin  ook  Antiochia  Myg~ 
ionia  genoemd  hebben.  Zij  was  langen  tijd  eene  grensvesting  der  Romeinen  tégen  de  Parthen en  Perzen. 
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van  Nisfabin  was ,   en  ook  beroemd  werd,  door  dat  hij  in  eenc  vergadering  te 

Konfuintinopel  zig  tégen  de  leerftellingen  van  arius  verzette.  De  brug  heeft  elf 

boogen,  en  is  nog  in  goeden  Raat.  Doch  van  eenen  toren,  die
  naar  den  kant 

van ° de  ftad  regt  vóór  de  brug  Rond,  en  dezen  weg  verdédigde,  ziet  racn  niets 

meer  dan  alleen  den  grondflag.  De  kerk  van  den  heiligen  jakobus  is  geheel  
van 

gehouwen  Reenen  gebouwd,  zij  Raat  egter  tegenwoordig  ree
ds  diep  in  den 

grond.  Digt  aan  deze  kerk  Raat  nog  een  klein  gebouw,  het  
welk  een  Moham- 

medaanfche  gouverneur  tot  een  koornmagazijn  wilde  gebruiken.  
Maar  de  hei- 

lige jakobus  verfcheen  hem  in  den  droom,  en  vraagde:  waaróm  hij  
zijne  kerk 

ontheiligde  ?   Dit  bewoog  den  Mohammedaan ,   volgens  het  verhaal  der  Chris- 

tenen alhier,  niet. alleen  om  het  gebouw  aanftonds  te  ruimen,  maar  ook  om  er 

eenen  prédikfioel  in  te  laten  maken.  De  Jakobiten  gebruiken  deze  kapél  thans 

voor  hunne  kerk ;   en  zij  is  ook  groot  genoeg  ;   want  de  gemeente  alhi
er  is  zo 

klein,  dat  zij  niet  eens  beRendig  eenen  priester  heeft ,   maar  eenen  geestlijken 

van  Mardin  moet  laten  komen,  als  er  eene  beaarding  zal  
gefchiedenof  als  er  een 

kind  gedoopt  moet  worden.  De  Armeniërs,  
die  zig  met  de  Roomfche  kerk 

verenigd  hebben,  doen  zomtijds  de  misfe  nog  in  de
  groote  kerk.  Niet  verre  van 

hier  Raan  nog  viif  zuilen  overeind,  doch  de  ai  beid  
daUif.n  ït  maai  matig.  Xe 

Nisfabin  heb  ik  geen  opfchriften  gezien;  maar  naderhan
d  vorzékerde  men  mij, 

dat  hier  nog  een  grafReen  zij  met  een  Eurcpesch  (waarfchijnlijk  Latijnsch
)  graf- 

fchrift  (*). 

De  man ,   die  mij  naar  de  St.  Jakobs  kerk  verzelde,  bragt  mij  aanRonds  bij 

het  graf  des  heiligs.  Hier  vond  ik  eenc  groote  Rccnen  kist  roet  een  zwaar  dek-
 

zel.  Aan  de  eene  zijde  der  kist  zag  ik  een  zo  groot  gat,  dat  men  d
e  hand  daar door 

(*)  Tusfchen  Nisfabin  en  Dara,  8   uuren  van  Mardi
n,  is  nog  een  Europeschgraffchriftte  zien, 

zegt  men  Den  fteen  noemt  men  Jagli  daseb.
  Anderen  hebben  mij  willen  vmékeren ,   dat  men 

insgelijks"  in  de  bergSgtige  ftreek  omtrent  Mardin  hier
  en  daar  nog  Europefcbe  opfchriften  vind. 

Doch  men  heeft  mij  ménigmaal  Europefche  opfch
riften  willen  tonen,  welken  ik  bevond,  dat 

oude  Oosterfchen  waren:  en  als  men  hier  zulke  op
fchriften  aantrof,  die  noch  Mohammedaa- 

nen ,   noch  Oosterfchc  Christenen  kunnen  lézen,  zouden  zij  m
ogelijk  waardig  zijn  om  afge- 

fchréven  te  worden. 

II.  DEEL.  ZZ 

) 
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door  kon  Réken.  Ik  wilde  verder  onderzoeken,  of  het  lijk  van  den  heilig  nog 

daar  in  lag ;   doch  mijn  leidsman ,   dien  mijne  nieuwsgierigheid  fcheen  verlegen  te 

maken,  verzekerde  mij  aanRonds,  dat  men  het  onder  deze  kist  begraven  had, 

op  dat  het  niet  te  eenigen  tijde  door  de  ongelovigen  mishandeld  mogt  worden. 

Naderhand  hoorde  ik,  dat  de  Roomfche  geestlijken  het  lichaam  van  dezen  hei- 

lig, éven  als  die  van  veele  anderen,  reeds  voor  lang  naar  Europa  gebragt  had- 

den. Het  gat  in  de  kist,  zeide  mijn  leidsman,  had  men  daarin  gemaakt,  opdat 

godsdienstige  Christenen  hervvaard  komende ,   een  weinig  Rof  uit  dezelve  zou- 

den kunnen  krijgen ,   hetwelk,  met  water  gedronken ,   de  koude  koorts  verdrijft. 
Een  kwartier  uurs  westwaard  van  het  hedendaagscb  Nisfabin  ziet  men  een 

klein  verwoest  gebouw,  het  welk  nog  vlijtig  van  Jooden  bezogt  word.  De 

inwoners  dezer  Rreek  bewéren-  dat  hier  een  heilig  begraven  zij ,   genoemd  am- 

ma.  Maar  een  rabbijn  van  Praag,  dien  ik  in  onze  karavane  aantrof,  noemde 

denzelven  juda  benpatvera,  en  zeide,  dat  in  den  talmud  gewag  van  hem  ge- 

maakt word.  Naar  zijn  gedagt,  werd  Nisfabin  door  de  oude  rabbijnen  Merzi- 

ven  genoemd. 

De  gouverneur  te  Nisfabin  is  een  begk,  die  zijnen  paerdeRacrt  van  den  woi- 

woden  te  Mardin  bekomt.  Eertijds  behoorde  dit  Sandfjakli  tot  het  paschalik 

van  Diarbekr.  De  reizigers  moeten  hier  nu  een  weggeld  ( 'badsch )   aan  den  be- 
dienden van  den  woiwoden,  en  eenen  tol  aan  den  tollenaar  te  Diarbekr  betalen. 

Het  eerfle  is  maar  eene  kleinigheid,  en  houd  den  reiziger  niet  lang  op,  wijl  de 

ladingen  te  dien  einde  maar  behoeven  geteld  te  worden :   maar  de  tolbedienden 

doorzoeken  alles  nauwkeurig.  Mijn  fnapagtige  bediende,  een  Maroniet  uitHa- 
leb,  die  zig  in  de  karavane  een  aanzien  wilde  géven,  had  uitgeRrooid,  dat  ik 

een  rijk  heer  was,  die  uit  Illdien  terug  kwam.  De  tolbedienden  verbeeldden  zig 

derhalven ,   dat  ik  veele  paerlen  en  édelgeReenten  moest  médegebragt hebben,  en 

lieten  mij  alles  Ruk  voor  Ruk  uitpakken  ,   in  plaats  dat  men  op  andere  tol- 

huizen, zo  dra  men  boeken  in  mijnen  reismantel  zag,  mij  voor  eenen  derwisch 

hield,  die  geen  koopwaaren  bij  zig  had.  Ondertusfchen  kende  mijn  bediende  mij 

zo  weinig,  dat  hij  niet  eens  mijnen  naam  wist.  ïk  had  hem  te  Bagdad  tégen  eenen 

Mohammedaan  verruild ,   die  weer  naar  Basra  reisde.  Wijl  de  Arabiërs  en  Turken 

dikwijls  naar  mijnen  naam  vraagden,  en  dien  barbaarsch ,   dat  is  hun  geheel  vreemd 

vonden ,   wijl  zij  hem  telkens  weer  vergeten  waren ,   en  zij  zelfs  wilden ,   dat  ik 

hun 
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hun  verklaren  zou,  wat  niebuhr  in  het  Arabisch  betékent  ;   waarom  men  bij 

ons  niet  éven  zulke  naamen  had  als  bij  hen  ,   en  dergelijken ;   liet  ik  mij  abdal- 

laii  (eenen  knegt  gods)  noemen.  Want  deze  naam  is  zo  wel  bij  de  Oosterfche 

Christenen  als  bij  de  Mohammedaanen  in  gebruik,  en  ik  was  nu  van  veele  on* 

nodige  vraagen  bevrijd.  Mijn  bediencie,  die  ik  nu  had,  haj  mij ,   door  den  vori» 

gen,  abdallah  aga  (heer  abdallah)  horen  noemen,  hij  noemde  mij  derhal- 

ven  ook  zo ,   en  vernam  mijnen  regtcn  naam  niet  eerder  dan  te  Haleb. 

Deze  mijn  bediende,  die  met  alle  reizigers  in  de  karavane  kennis  zogt  te  ma- 

ken ,   bragt  een  dag  of  twee  voor  onze  aankomst  te  Nisfabin  ook  eenen  Israëliet 

uit  Praag  bij  mij ,   die  gehoord  had,  dat  ik  een  Europeer  was.  Hij  was  een  rab- 

bijn ,   had  de  graven  van  jonas  ,   ezechiül  en  andere  profeeten ,   als  méde  de 

graven  van  eenigen  door  den  talmud  vermaard  geworden  mannen,  bezogt;  en, 

gelijk  ik  bemerkte  ,   Hebreeuwfche  boeken  in  deze  gewesten  verkogt ,   om  de 

reiskosten  te  kunnen  goed  maken ,   die  voorzéker  niet  groot  waren ,   wijl  de  Oos- 

terfche Jooden  in  de  héden  jégens  hunne  geloofsgenooten  éven  zo  gastvrij  zijn 

als  de  Europefchen.  Deze  rabbijn  klaagde  zeer  over  eenen  koopman  van  zijne 

natie  van  Moful,  die  van  hem  begeerd  had,  dat  hij  hem  zijn  geld,  dat  hij  bijzig 

had,  zou  lénen  tot  Haleb,  het  welk  hij  geweigerd  had.  Thans  mishandelde  hem 

niet  alleen  de  koopman,  maar  ook  alle  de  andere  Jooden  zagen  gerust  aan, 

wanneer  zijn  ézeldrijvèr,  een  Mohammedaan,  met  wien  hij  geen  enkel  woord 

kon  fpréken ,   onder  allerlei  voorwendzels  geld  van  hem  eischté ,   en  hem  ten 

laatften  zelfs  af  klopte.  De  eigenlijke  réden,  waarom  dc  Oosterfche  Jooden  den 

Praagenaar  zo  ganschlijk  verlieten,  was  misfehien ,   om  dat  hij  voor  geleerder  aan- 

gezien en  béter  geiigt  wilde  zijn,  dan  zij,  en  om  dat  hij  onbedenkiijk  gierig  was, 

fchoon  hij  gelds  genoeg  bij  zig  had.  Hij  verzogt  mij  dan ,   dat  ik  hem  van  zijne  on- 

médedogende  geloofsgenooten  wilde  verlosten ,   en  ik  agtte  m   ij  verpligt  hem  dienst 

te  doen.  Ik  bezorgde  hem  aanftonds  eenen  Christen  ezeldrijver ,   die  deze  la- 

ding op  zijne  andere  lastdieren  verdeelde.  Dezen  zijn  in  het  Oosten  gemeenlijk 

nog  erger  tégen  de  Jooden  ,   dan  de  Mohammedaanfchen.  Maar  de  rabbijn  nu 

onder  mijne  befchermig  zijnde,  durfden  zij  hem  niet  onheusch  bejégenen,  waar 

voor  hij  mij  hartlijk  bedankte.  Wijl  het  den  Christenen  bekend  is ,   dat  de  Joo- 

den op  den  fabbath  niet  willen  reizen,  kreeg  dc  ézeldrijver  in  den  zin,  dat  hij 

eene  mijl  van  Mardin  geheel  alleen  met  den  rabbijn  en  zijnen  bedienden ,   een’ 

Zz  2   jong’ 
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jong’  perfbon,  méde  van  Praag,  wilde  blijven.  Doch  dit  was  maar  een  voor- 
wendzel  om  geld  afteknévelen.  Hij  eischte  2   piasters ,   als  hij  dien  dag  verder 

zou  reizen ;   de  Israëliet  moest  hem  eenige  para  géven ,   en  zo  bragt  ik  hem  nog 

des  vrijdags  ’s  avonds  met  het  ondergaan  der  zonhe  gelukkig  te  Mardin.  Nader- 
hand vond  ik  hem  weêr  te  Haleb.  Hier  verhaalde  hij  mij ,   dat  men  hem ,   op 

den  weg  van  Diarbekr  naar  deze  Rad  ,   geplonderd  had ,   doch  zulks  was  op  eene 

wijze  gefchied,  dat  ik  hem  gaiisch  niet  daar  over  kon  beklagen.  Hij  wist  reeds 

bij  ondervinding ,   dat  noch  de  Christenen ,   noch  de  Mohammedaanen  zig  eraan 

Horen ,   of  de  Jooden,  die'  zig  bij  geval  in  de  karavane  bevinden,  des  faturdags 
met  hun  willen  reizen,  of  terug  blijven.  Plet  was  hem  ook  niet  onbekend ,   dat 

de  weg  voor  een’  reiziger  alleen  niet  veilig  was.  Nogthans  had  hij  de  karavane 

des  faturdags  ’s  morgens  laten  vertrekken ,   en  een  paar  uuren  daarna  kwam  een 
Turkman,  die  hem  geheel  uitfehudde.  Nu  kon  hij  kiezen:  of  hij  zijnen fabbath 

geheel  naakt  en  zonder  éten  vieren ,   en  eerst  des  zondags ,   of  aanftonds ,   verder 

gaan  wilde.  Plij  koos  de  verftandigfte  partij  en  begaf  zig  aanftonds  op  weg,  om 

de  karavane  weêr  intehalen.  De  goede  Israëliet  had  den  heilig  niet  moeten 

vertonen  ,   maar  zig  naar  tijd  en  omftandigheid  fchikken  en  het  voorbeeld 

der  Oosterfche  Jooden  en  van  zijn  eigen  bedienden  volgen.  Deze  had  de  dag- 

reize  bij  de  karavane  met  wandelen  afgeleid  (op  den  fabbath  heet  dit  bij  de  Joo- 

den geen  reizen)  en  zijne  klederen  behouden.  De  rabbijn  klaagde  zeer  over  de 

Oosterlingen  in  het  algemeen :   ik  kon  hem  ondertusfehen  geen  anderen  raad  gé- 

ven ,   dan  dat  hij  de  taal  des  lands  moest  léren ,   en  zig  naar  de  gebruiken  der  in- 

woners voegen ,   als  hij  in  vreemde  landen  wilde  reizen. 

Ik  zelf  was  op  mijne  reis  van  Moful  tot  Nisfabin  niet  zonder  wéderwaardig- 

heden.  Toen  de  Arabiërs  te  Kasji  Kupri  alle  de  ladingen  telden,  on  het  gewo- 

ne weggeld  intevorderen ,   hadden  de  bedienden  van  den  fchech  een  oog  gewor- 

pen op  mijn  en  mijns  bediendens  bedde.  Des  avonds  haalden  zij  ze  beiden 

voor  hunnen  heer,  en  ik  durfde  mij  niet  veel  tégen  hen  verzetten,  wijl  zij 

voorgaven,  bevel  daartoe  te  hebben,  en  ik  reeds  gezien  had,  hoe  onbefchaafd 

deze  lieden  zelfs  groote  Mohammedaanfche  kooplieden  bejegenden.  Doch  ik 

ging  aanftonds  naar  den  karavanbafehi ,   en  klaagde  over  zulk  eene  handelwijze. 

Plij  fprak  ook  nog  dienzelfden  avond  met  den  fchech ,   doch  kon  niets  anders 

verkrijgen,  dan  mijne  matras  en  mijn  hoofdkusfen.  Den  volgenden  morgen  ging 

ik. 
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ik  zelf  naar  den  fchech.  De  jonge  heer  fchertfte  over  mijne 
 onbeleefdheid,  dat 

ik  niet  eens  voor  eenige  nagten  mijn  bed  met  hem  wilde  delen, 
 daar  hij  even- 

wel een  fchech  van  den  ftam  Tai,  ik  daartégen  maar  een  djjaur  (ongelovige
)  en 

thans  onder  zijne  befcherming  was.  Mijn  bediende,  dagt
  hij ,   kon  zo  wél  zon- 

da.  bcd  (japen  als  zijne  lieden.  Ik  haalde  daarop  mijne  f
irma  van  den  fultan  en 

den  bujoruldi  van  den  pafcha  van  Bagdad  voor  den  d
ag,  om  hem  de  bevélen 

zijner  overheden  te  tonen,  dat  men  mij  met  meer  heuschhe
id  moest  bejegenen. 

Doch  dit  maakte  mijne  zaak  nog  erger.  Hier  in  de  woestijn ,   zeide  hij ,   ben  ik 

uw  fultan  en  uw  pafcha,  uwe  papieren  verpligten  
mij  tot  niets.  Ik  moest  on- 

verrigter  zaake  weêrkércn.  Ondertusfchen  fprak  ik  m
et  de  voornaam Ile  koop- 

lieden in  de  karavane  van  het  groot  onderfeheid  in  de  behandeling  van
  vreemd- 

Ihwen  in  Europa  of  hier;  toen  de  lavends  van  den  woiwoden  van
  Mardin,  aan 

wien  de  fchech  Tai  eene  zékere  fchatting  moet  betalen,  aan
gekomen  waren  , 

maakte  ik  aanfionds  mijne  opwagting  bij  hunnen  vo
ornaamften  bevelhebber, 

om  te  vernemen,  of  zijn  heer  thans  in  de  ftrcck  v
an  Nisfabin  was,  gelijk  ik  ge- 

hoord had.  Het  laatfce  had  waarfchijnlijk  de  uitwerk
ing,  dat  ik  bij  het  vertrek 

van  den  fchech  alles  wéder  kreeg,  daar  ik
  anders  niet  ligt  mjne  déken,  die  ik 

uit  Indiën  médegebragt  had,  wédergekrégen  
zou  hebben,  wijl  de  fenech  in  de- 

ze inzonderheid  behagen  had. 

Naardien  wij  wégens  den  tol  zeer  lang  te  Nisfabin  opgeLouc
icn  weiden  , 

maakte  ik  midlerwijl  mijne  opwagting  bij  den  woiwoden  van  Mardin,  die 
 flegts  3 1 

miU  van  hier  een  léger  had.  In  plaats  dat  de  groote  heeren  in  Europa  des
  zo- 

mers op  hunne  lusthuizen  wonen,  brengen  de  Oofterfche  grooten  dit  jaargetij 

gaern  onder  tenten  door.  De  woiwode  had  niet  alleen  veele  vo
ornaame  lieden 

bij  zig ,   maar  ook  zijne  ganfche  kavallerij ;   want  gras  is  hier  overal  in  overvloed. 

Doch  ik  geloof  niet,  dat  het  enkel  vermaaks  halven  was,  dat  hij  zi
jn  léger  ZO 

verre  van  zijne  hofplaats  opgeflagen  had,  maar  wel  voornaamlijk  om
  fchattingen 

van  de  Arabiërs,  Kurden  en  Jefidiërs ,   die  in  deze  gewesten  omzwerven ,   inte- 

zamelcn ,   en  om  aanftonds  bij  de  hand  te  vvézen,  indien 
 dezelven  niet  wilden 

betalen/  Ik  werd  zeer  wél  ontvangen.  De  ftédehou
der  zelf  fpijsde  in  den  ha- 

rem. Ik  werd  ter  tafel  van  zijne  voornaamfte  officiers  genod
igd,  en  ten  mins. 

ten  met  15  fchotels  onthaald,  gelijk  reeds  in  de  Befchrij
ving  van  Arabie  bl.  51, 

is  aangemerkt ,   alwaar  deze  maaltijd  befchréven  is.  Bij  de  Bedouin
en  worden  zo 

Zz  3   vee- 
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veele  fchotds  niet  opgedragen.  Een  Armeniër  van  Mardin  befchreef  mij  een 
groot  gastmaal  des  fchechs  van  den  Ram  Tai,  op  hetwelk  zig  verfcheiden  kleine 

fchechs  bevonden,  van  dewelken  elke  eene  menigte  lieden  médegebragt  had, 

op  de  volgende  wijze.  De  fchech  el  kbir  laat  bij  zulke  gelegenheid  een’  gehee- 
len  kameel  koken  of  braden.  In  plaats  dat  de  OoRerlingen  en  zelfs  de  Bedoifl- 
nen  het  vleesch  anders  in  kleine  Rukken  fnijden,  om  aan  tafel  geen  mesfen  no- 

dig te  hebben,  word  de  gekookte  of  gebraden  kameel,  op  zulk  een’ grooten  feest- 
dag, geheel  opgedragen,  en  elk  fcheurt  of  fnijd  daar  een  Ruk  van  zo  goed  als  hij 

ban.  'Het  tweede  en  laatfle  geregt  is  pilau.  Deze  word  in  zulk  een’  grooten 
fehotel  opgezet,  dat  zes  menfehen  dien  nauwlijks  kunnen  dragen,  en  midden  in 
den  fehotel  fleekt  eene  fpeer.  De  groote  menigte  van  menfehen  niet  allen  te  gelijk 
bij  den  fehotel  kunnende  komen,  fpijzen  zij  bij  partijen,  de  eene  na  de  andere; 
doch  elk  mag  maar  driemaal  in  den  fehotel  tasten.  Als  zij  zig  aan  tafel  zetten , 
fchuift  elk  de  wijde  mouwen  van  zijn  hemd  op  tot  op  den  fchouder,  maakt  van 

de  pilau  voor  zig  zulk  een’  grooten  bal,  als  hij  maar  in  de  regte  hand  kan  houden , 
lekt  de  boter  af,  die  hem  van  de  hand  langs  den  arm  afloopt,  en  eet  de  rijst  op 
zijn  gemak. 

Na  dat  de  tolbedienden  te  Nisfabin  eindelijk  den  z^en  april  hunne  zaaken  af- 
gedaan hadden ,   verliet  ik  de  karavane  den  volgenden  morgen  twee  uuren  voor 

zonneöpgang,  en  reisde  in  gezelfchap  van  eenige  kooplieden  in  éénen  dag  tot 
Mardin.  Wij  namen  den  weg  over  Kafr  el  obrddsch ,   daar  wij  hier  en  daar  nog 
dorpen ,   en  de  omliggende  akkers  bezaaid  vonden.  De  naamen  der  dorpen  ziin 
op  de  reiskaart  plaat  L.  aangewezen.  Serdsja  Cban ,   of,  gelijk  een 
ander  dezen  oo.'d  noemde,  Sadie ,   fchijnt  een  groot  kafleel  te  zijn  geweest, welks  muuren  van  buiten  geheel  met  gehouwen  Reenen  bekleed  waren.  Buiten 
dezelven  ziet  men  nog  fpooren  van  gebouwen.  Doch  alles  is  te  eenemaale  ver- 

laten, gelijk  ook  jfv*"l/a=s  Kafr  cl  obrddsch,  waar  men  insgelijks  nog  een  ge- 
bouw-van  gehouwen  Reenen  vind.  Van  verre  zagen  wij  Kam  of  J^os 

Kara  derre.  Dit  was  eertijds  eene  groote  Rad,  van  dewelke  in  degefchiednisder 
khaliten  dikwijls  gewaagd  word.  7   hans  zijn  hier  weinige  inwoners  meer.  Men 
zegt,  dat  men  hier  den  Radsmupr  nog  ziet  en  andere  pragtige  overblijfsels ,   al- 

len van  groote  gehouwen  Reenen,  a’s  ook  nog  eenen  ongemeen  diepen  put  in 
de  rots.  Kodsje  hisfar  ligt  genoegzaam  onder  Mardin ,   en  oP  den  weg  naar  O, fa. 

De 
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Dc  Arabiërs  noemen  deze  plaats  nog  met  haar
en  regten  naam  Guri&sJ er  of  Dunas- 

fer,  welke  dikwijls  in  de  gefchiednis  der 
 khalifen  voorkomt.  Zij  bevat  tégen- 

woordig  maar  weinig  inwoners ;   egter  nog  5   minaren ,   en  is  de  verblijfplaats  van 

eenen  fandsjak,  die  zijnen  paerdenftaert  
van  den  woiwoden  te  Mardin  bekomt. 

Niet  verre  van  Gunasfer  ligt  een  oud  vervallen  kloo
ster,  Marputjun ,   op  eenen 

Dtgt  bij  Gunasfer  of  Kodsje'hisfar  is,  zegt  men,  een
  heuvel,  op  welken  men 

zomtijds  nog  oude  muntflukken  en  gefnéden  
Reenen  vind.  ,   Dit  is  niet  onwaar- 

fchijnlijk.  Maar  de  Christenen  in  deze  gewest
en  fpréken  ook  van  begraven  fchat 

ten ,   en  zijn  in  dit  Ruk  zo  ligtgelovig,  dat  ik  niet  k
an  afzijn ,   mijne  lózers  weer 

een' paar  vertelzels  daarvan  te  verhalen.  Een  boer ,   zegt  men ,   vervolgde  des  a. 

vonds  zijne  koe  verre  in  de  woefiijn,  en  zag,  dat  zij  in
  eenen  heuvel  in  liep, 

werwaards  hij  haar  volgde.  Hier  vond  hij  een
  groot  vertrek ,   welks  wanden 

eheel  met  goud  en  édelgefleenten  bedekt  wa
ren.  Doch  de  boer  kon  er  niets 

van  médenémen,  maar  moest  zig  ver
genoegen,  dat  hij  zijne  koe  weer  daarui

t 

kon  drijven,  en  naderhand  heeft  
hij  dit  onderaardsch  vertrek  nooit  

kunnen  wé- 

dervinden  Een  ander  zag  in  de  be
ragtige  ftreek  van  Mardin ,   eene  open  kamm- 

in de  rots.  Hii  ging  daar  in,  en  zag  t
wee  perfoonen  zitten,  die  eenen  groo

ten 

fchat  van  goud  "en  édelgefleenten  vóór  z
ig  hadden  liggen.  Eén  van  hun  gaf  hem 

ecn  weini„  köchel  (eene  zwarte  verw)  en 
 zeide  jegens  hem,  dat  hij  zijne oogen 

daarmee  zou  heilrijken.  Dit  deed  hij ,   werd 
 blind  daar  van ,   en  heeft  zijn  gezigt 

nimmer  weêrgekrégen. 

De  naamen  der  Réden  en  dorpen ,   welken  men  op  den  weg  van  Moful  over 

Dijefire  naar  Nisfabin  aantreft,  heb  ik 
 mij  laten  opgéven  van  lieden ,   die  den- 

zelven  dikwijls  gereisd  hadden,  
en  ze  op  de  reiskaart  aangewezen. 

Dfieltre  of  Dfjefiret  el  ömmera  is  eene  kl
eine  Rad  aan  den  1   ïger.  Reeds  zedert 

vele  iaaren  regeert  hier  een  Kurdisch  
gellagt  buciitab,  welks  opperhoofd  .fi

rn* 

of  genoemd  word.  Zijn  gebied,  waart
oe  omtrent  40  of  50  dorpen  beho- 

ren  ligt  tusfehen  Moful,  Amadie
,  Diarbekr  en  Mardin.  Oudtijds

  moest  de 

Emir  de  aanftelling  in  zijne  regeri
ng  van  denpafcha  van  Diarbekr  o

ntvangen , 

wiil  deze  de  magtigfte  in  zijne  na
buurfchap  was.  Zedert  dat  Mardin

  onder 

Baedad  geraakt  is,  mengt  de  pafcha  
van  dit  laatfte  gouvernement  zig  ook 

 veel- 

tiids  in  de  regering  van  D/jefrn.  Da
arenboven  zijn  er  thans  twee  broeder

s  van 
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het  gefiagt  buchtan  ,   die  elkander  de  regering  beurtelings  betwisten ;   de  pa- 

fchas  onderfieunen  nu  den  eenen  dan  den  anderen,  naar  dat  déze  of  géne  betaalt, 

en  door  dien  weg  word  deze  kleine  provincie  hoe  langer  hoe  meer  bedorven. 

Van  deze  Haatkunde  bedienen  zig  all’  de  paschas ,   en  niet  alleen  omtrent  familiën , 

die  van  geboorte  het  regt  hebben  om  over  kleine  provinciën  te  regéren,  maar 

ook  omtrent  zwervende  Hammen  (*).  Zij  zoeken  altoos  twist  te  ftoken  in  de  regé- 

ren de  familiën ;   want  daardoor  trekken  zij  niet  alleen  veel  geld ,   maar  beletten 

ook  ,   dat  iemand  door  eene  veeljaarige  regering  niet  te  magtig  en  te  rijk  worde. 

Of  de  provinciën  des  fultans  daar  door  te  ondergebragt  worden,  daar  Horen  zij 

zig  in  het  geheel  niet  aan. 

Het  gebergte  Midiad  of  Dfjdbbel  Tor  word  grootHendeels  door  Kurden  en  Je- 

fidiërs  bewoond.  Dezen  kreunen  zig  weinig  aan  de  naburige  Turkfche  fléde' 

houders ,   en  betalen  hun  fchier  in  het  geheel  geen  fchatting.  De  voornaamHe 

Kurdifche  familiën,  welken  hier  regéren,  zijn:  Dakfchorie ,   Butakie ,   Jfchetie 

en  M’ hallemie.  Onder  de  laatHe  Haan  omtrent  50  dorpen:  en  in  plaats  dat  de 
meeste  Kurden  zelfs  ook  nog  buiten  hun  vaderland  hunne  eigen  taal  behouden 

hebben,  zo  merkte  men  van  deze  familie  op,  dat  zij  de  Arabifche  taal  aangeno- 

men heeft.  Van  de  Jefidicrs  ,   welken  hier  wonen,  heb  ik  alleen  den  Ham 

Tfehalkkie  horen  noemen.  Aan  de  noordzijde  van  den  berg  is  een  klein  distrikt, 

zegt  men.  Tor  genoemd ,   dat  door  Jakobiten  bewoond  word,  die  hun  eigen  pa- 

triarch hebben,  die  van  de  Jakobitifche  patriarchen  te  Diarbekr  teeenemaalaf- 

hanglijlris;  en  éven  zo  min  eene  firma  van  den  fultan  begeert ,   als  de  Nestoriaan- 

fche  patriarch  te  Hakerie  in  KurdeHan  ,   bl.  316.  Hij  woont  in  een  klooster  Midiad 

op  eenen  zeer  hoogen  berg.  Aan  den  voet  van  dezen  berg  Haat  nog  een  kloos- 

ter in  een  dorp  Maarin.  Niet  ver  van  daar  vind  men  een  dorp  Kasr  M&rbaba ,   of 

Marabaein  met  een  klooster  Dar  Esfeide ,   naar  het  welk  de  Jakobitilche  Christe- 

nen hunne  lijken,  zomtijds  5   dagreizen  verre,  brengen,  en,  naar  oude  gewoon- 

te, het  muildier,  dat  het  lijk  gedragen  heeft,  aan  het  klooster  fchenken.  Naar 

een  klooster  Dar  Mar  M'dlki  worden  lieden  gebragt,  die  de  vallende  ziekte  heb- 

ben. 

(*)  Befchrijving  van  Arabie,  bl.  370. 
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ben ,   en  men  geeft  voor ,   dat  dezelven  door  het  gebed  der  geestlijken  aldaar 

weer  genezen  worden.  Men  zegt,  dat  op  dit  gebergte  wel  70  vervallen  kloos- 

ters zijn.  De  Jakobiten  fpréken  veel  van  de  pragtige  overblijfzels ,   welken 

hier  gevonden  worden,  zo  van  kloosters,  als  van  déden  en  dorpen;  doch  ik 

twijfel  zeer,  dat  zij,  wégens  de  bouwkunst,  verdienen  door  eenen  Europeer 

bezigtigd  te  worden. 

Aan  de  zuidzijde  van  onzen  weg  zagen  wij  het  gebergte  Sindfjar  (j*j). 

Het  ligt  in  eene  ongemeen  vrugtbaarè  vlakte,  en  de  lugt  is  er  zeer  zuiver  en  ge- 

zond. Men  vind  hier  eenen  overvloed  van  de  fchoonfte  vrugten ,   voornaam- 

lijk  vijgen ,   en  de  vijgen  van  Sindsjar  worden  zeer  ver  gezogt.  Dit  gebergte 

had  ten  tijde  der  laatfte  khalifen  zijnen  eigen  fahheb ,   of  Mobammedaanfchen 

prins ,   wiens  hofplaats  aan  den  voet  van  den  bérg  en  twee  dagreizen  van  Moful 

lag.  Men  vond  daarenboven  in  zijn  gebied  nog  twee  andere  aanzienlijke  Réden; 

maar  alles  is  zozeer  verwoest,  dat  men  op  het  ganfche  gebergte  Sindsjar  thans  niets 

dm  flegte  dorpen  ziet.  Daar  de  meeste  inwoners  ten  tijde  der  khalifen  nog 

Christenen  waren,  belijd  thans  het  grootfte  getal  derzelven  den  godsdienst  der 

Jefidiërs  ,   van  dq  wel  ken  bl.  327  gefproken  is ;   en  de  overigen  zijn  Mohamme- 

claanen.  Zij  betalen  fchier  in  het  geheel  geen  jfebatting ,   zelfs  plonderen  zij  me- 
nigmaal kleine  karavanen.  Moful  in  de  nabuurfchap  liggende ,   zijn  deze  rovers 

meer  of  minder  trots ,   naar  dat  de  pafcha  aldaar  dapperheid  bezit.  Is  hij  een  goed 

krijgsman,  dan  overvalt  hij  ze  onverhoeds,  neemt  mannen,  vrouwen  en  kin- 

deren weg  en  verkoopt  ze  als  flaaven ;   hij  verbrand  hunne  vrugten  benéden  op 

het  veld ,   en  veroorloft  hun  niet ,   het  geringde  in  de  ftad  te  verkopen  , 

voor  dat  zij  behoorlijk  betaald  en  béterfchap  beloofd  hebben.  De  pafcha  van 

Bagdad  heeft  zelden  iet  tégen  hen  kunnen  uitvocren ;   want  zo  dra  de  Jefidiërs 

tijding  krijgen,  dat  zijne  troepen  opbréken ,   begeven  zij  zig  op  het  gebergte , 

werwaard  de  Turken  hen  niet  durven  vervolgen. 

De  voornaamfte  dammen ,   of  geflagten ,   op  den  berg  Sindsjar  noemen  zig : 

*jy,Uli==3 

(*)  Waarfchijnlijk  het  Singara  der  Griekfche  fchrijvers.  De  oaam  heeft  ook  veel  overeen  • 

komst  met  het  Sinear  in  den  Bijbel. 

II,  deel.  Aaa 
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Kabarie ,   Schechanie ,   Dfjenuie ,   Chara- 

A/Ven  lJjajo  Dennadi.  De  beide  eerRen  zijn  Mohammedaanep ;   de  drie  Iaatftcn 

Jefidiërs ,   en  deze  hebben  de  bijzondere  gewoonte,  dat  zij  hunne  hairen  lang  la- 

ten wasfen.  Zij  wonen  allen  in  dorpen.  Benéden  in  de  vlakten  wonen  ook 

verfcheiden  Rammen  Jefidiërs  onder  tenten,  en  léven  van  de  veefokkerij ,   éven 

als  de  Bedouinen. 

De  voornaamfte  Rammen  Kurden ,   welken  in  deze  gewesten  onder  tenten 

een  zwervend  léven  leiden  ,   en  daarvoor  aan  den  woiwoden  te  Mardin  iet  beta- 

len, zijn:  Kikt ,   Milli ,   Sadsjeli  en  Mufesjan.  Zwervende  Arabiers  vind  men 

hier  niet,  behalven  den  Ram  <J°  Tai.  Maar  deze  is  zeer  groot,  en  de  regé- 

rende  fchech  krijgt  zelfs ,   als  begk  van  bet  vrugtbaar,  doch  thans  woest  liggend, 

ampt  Khabur ,   eenen  togk  van  den  woiwoden  te  Mardin  (*). 

WrjL  het  voor  den  aardrijksbefchrijver  van  aangelegenheid  kan  wézen,  wan- 

neer hij  weet ,   of  de  Réden ,   welker  naamen  bij  oude  gefchiedfchrijyers  dik- 

wijls voorkomen,  tégenwoordig  nog  in  wézen,  dan  of  zij  ganschlijk  verwoest 

zijn,  zal  ik  de  volgende  plaatzen  nog  opnoemen ,   fchoon  ik  zelf  in  die  gewesten 

niet  geweest  ben,  maar  ze  alleen  heb  léren  kennen  door  lieden,  die  zemisfehien 

zelven  ook  niet  gezien  hebben. 

^as  el ain  lag  12  of  14  uuren  ten  zuidwesten  van  Mardin,  en  bij 

den  oorfprohg  van  den  vloed  Khabur.  Deze  Rad  is  gansch  verwoest. 

Uran  Schahhr ,   eene  thans  verwoeste  Rad,  lag  tusfehen  Mardin  en 

Orfa. 

Hassan  kaif,  eene  oudtijds  bekende  Rad,  is  tégenwoordig  maar  eene  kleine 

plaats  aan  den  Tiger,  16  uuren  van  Mardin. 

Ten  westen  van  Sindsjar  ligt,  in  een  meir,  een  klein  eiland ,   dat  door  Ara- 

biërs  bewoond  is,  en  het  welk  men  Chatonie  noemt,  zijnde  door 

een’  fmallcn  dam  met  het  vaste  land  verenigd.  Op  hetzelve  ziet  men  eene 

duurzaam  gebouwde  piramied,  die  misfehien  waerdig  is  door  een’  reiziger  be- 

zigtigd  te  worden  (**). 
u**  t> 

(*)  Befchrijving  van  Arabië,  bl.  37c. 

(**)  Otter  beeft  insgelijks  van  eene  piramied  in  deze  ftreek  gehoord,,  doch  dezelve  ook  niet 

aelf  gezien. 
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Jj  Tel  afar  ligt  zuidwaard  van  het  gebergte  Sindsjar.  Deze  p
laats  en 

Chatonie  betalen  jaarlijks  zékere  fchatting  aan  den  lchech 
 van  den  Arabifchen 

ftam  Tai. 

Van  den  Berg  'Sindsjar  tot  Jenfakm ,   loopt  een  regte  weg,  zegt  men,  op 

welken  men  oudtijds  telkens  op  den  afftand  van  eene  dagre
is  eene  karavanfera 

vond.  Men  zeide  ook ,   dat  er  nog  veele  overblijfzels  waren  van  deze  openbaa- 

re  voor  reizigers  gefchikte  gebouwen ,   maar  dat  de  omliggende  dorpen  van  deze 

vrugtbaare  landftreek  allen  ganschlijk  verwoest  zijn.  Deze  
weg  was  dus  zeer 

gemaklijk  voor  de  Christenen  te  Moful  en  Mardin  ,   welken 
 te  bédevaalt  naar 

Jemfalem  wilden,  en  thans  den  grooten  omweg  over  Haleb  en  Damasko,
  of  zelf 

wel  over  Scanderone  naar  Jafa  ter  zee  moeten  némen.  Men  had  hem  egter  nu 

geheellijk  vergeten,  tot  dat  voor  eenige  jaaren  een  Arabier  zig  a
anbood,  om 

eenen  Christen  van  Mardin ,   die  verhinderd  was  geworden  om  zo  vroeg  mar 

Haleb  te  vertrekken ,   dat  hij  met  de  overige  bédevaarders  op  paasfehen  te  jera. 

falem  kon  wézen ,   op  dcnzelven  te  begeleiden.  En  de  Christen  deed,
  zegt  men, 

deze  reis  van  Mardin  tot  Jerufalem  ook 
 in  de  daad  in  agt  dagen. 

ZoMMiGE  Arabiërs  van  den  ftam  Tai  wilden  mij  ve
rzékeren,  dat  men  om- 

trent  twee  dagreizen  van  Mof  al ,   op  den  weg  na
ar  Ana,  eene  ftad  aan  den  Eu- 

fraat,  nog  veele  overblijfzels  vind  van  eene  gro
ote  ftad  El  Hödd'ir ,   en  daar  on. 

der  eene  ménïgte  verfteende  menfehen  (*)•  Zij  zeggen,
  dat  men  daar  muftis , 

kadis,  agas,  met  één  woord,  mannen,  vrouwen  
en  kinderen  gezien  heeft, 

die  allen  in  éénen  nagt  verfteend  waren.  Men  zou  zig  juist 
 niet  zeer  behoeven 

te  verwonderen,  wanneer  een  Bcdouin  ,   die  zijn’  ganfehen
  levenstijd  in  de 

woestijn  heeft  doorgebragt ,   dienvolgens  nooit  werken  der  konst  gezien  heef
t, 

3a  misfehien  den  mufti  en  kadi  alleen  van  ho
ren  zeggen  kent,  fteenen  ftandbeel- 

den  voor  verfteende  menfehen  aanzag.  Men  vind  dus  vee
lligt  nog  dadelijk  over- 

blijfzels  eener  ftad  en  ftandbeelden,  welken  ver
dienen ,   dat  een  Europeer,  die 

te  Moful  komt ,   eene  reis  denvaard  doet.  Naderhand  hoorde 
,   ik  te  Haleb ,   dat 

een  Europeer, 'die  uit  Indien  was  gekomen,  
zijne  landslieden  aldaar  had  verze- 

kerd , 

.(*)  Zijn  dit  overbüjfzels  van  de  ft
ad  Atra  of  Hatra ? 

Aaa  z 
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 kerd,  dat  hij  zelf  in  de  woestijn  overblijfzels  van  eene  Rad  bad  gezien,  in  wel- 

ke alT  de  inwoners  in  èènen  nagt  verfteend  waren.  Eén  zijner  landsgenooten , 

die  de  berigten  van  dezen  man  niet  zeer  voldoende  vond ,   toonde  eene  groo- 
te  begeerte,  om  ook  eene  reis  derwaard  te  doen;  want,  zeidehij,  zijn  de 
menfchen  allen  in  éénen  nagt  verfteend ,   dan  moet  men  daar  ook  veele  mannen 

en  vrouwen  in  bijzondere  geftalten  vinden.  De  reiziger  kon  nu  zijn  woord 

niet  weer  intrekken ,   indien  hij  niet  als  een  leugenaar  wilde  aangemerkt  wor- 

den ;   hij  zwoer  daarom  ,   dat  hij  zulks  ook  dadelijk  gezien  had.  Hij  heeft ,   der- 
halven  ,   nog  meer  bevestigd ,   dan  ik  van  de  Arabiërs  gehoord  heb. 

De  ftad  Mardin  ligt  boven  tégen  eenen  hoogen  en  tamelijk  fteilen 

berg  ,   op  370.  19 .   poolshoogte.  Eertijds  was  zij  eene  fterkc  en  vermaarde  ves- 
ting; doch  thans  vind  men  van  den  ftadsmuur  hier  en  daar  flegts  eenige  overblijf- 

zels ,   en  het  kasteel  is  ook  ganschlijk  vervallen.  Het  laatfte  ligt  op  eene  fteile 

en  hooge  rots  ,   genoegzaam  boven  de  ftad.  Het  is  lang,  maar  fmal.  De  noor- 

derhoek  van  hetzelve  is  het  hoogfte,  en  was  inzonderheid  verfterkt ;   want  de 

weg  tot  dit  binnenfte  of  nog  hooger  kasteel  is  zeer  nauw ,   en  heeft  aan  beide 

zijden  overblijfzels  van  torens.  De  toegang  tot  het  hoofdkasteel  is  gedeeltlijk 

in  de  rots  gehouwen,  en  vóór  denzeiven  ziet  men  thans  nog  eene  ijzeren  deur, 

als  méde  nog  beelden,  in  den  fteen  gehouwen ,   van  den  tijd  der  Christenen.  De 

fterkte  van  het  kasteel  beftaat  voornaamlijk  daarin ,   dat  de  rots  bijna  loodregt 

is;  want  deze  is  boven  niet  eens  geheel  met  eenen  muur  omgéven,  maar  op 

meer  dan  de  helft  ftaan  de  huizen  digt  aan  den  kant.  Men  heeft  bier  wel  put- 
ten ,   egter  \   ei  gade:  t   men  daarenboven  in  het  voorjaar  ook  regenwater  in  groo- 

te  bakken.  AiS  de  inwoners  te  Mardin  de  fterkte  van  hun  kasteel  willen  bc- 

fchrijven,  verhalen  zij,  dat  tijmuk  lengk  (tamerlan)  het  zelve  zo  lang  bele- 

gerd hebbe ,   dat  hij  vijgen  en  druiven  kon  éten  van  de  hoornen  en  wijnftokken , 

die  hij  op  de  heuvels  benéden  de  ftad  geplant  had ,   en  evenwel  ten  laatften  nog 
moest  aftrekken.  Deze  fpreekwijs  der  Oosterlingen  wil  nogthans  niets  anders 

zeggen ,   dan  dat  het  kasteel  lang  is  beiégerd  geweest.  Want  de  Tartaar  kan 

wel  een’  goeden  fmaak  gevonden  hebben  in  de  vijgen  en  druiven,  die  hier  groei- 
den, doch  hij  zal  denkiijk  gedurende  de  belegering  aan  het  planten  van  hoo- 

rnen niet  gedagt  hebben.  De  ftad  werd  door  hem  veroverd  en  verwoest.  Men 

vond  hier  ook  nog  twee  andere  kasteden ,   Tdrchan  Kallafi  en  Kalla  el  marra. 

Het 
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Het  eerfle  Rond  in  den  Radsmuur ,   en  het  andere  op  eenen  bijzonderen  berg  ; 

doch  tegenwoordig  zijn  zij  beiden  ganschlij
k  vervallen. 

Het  gebergte ,   waarop  Mardin  ligt ,   beRaat  uit  eenen  weeken
  kalkfteen ,   die 

gemaklijk  kan  verwerkt  worden.  De  meeste  huizen  d
er  Rad  zijn  daarom  ook 

van  gehouwen  Reenen  gebouwd  en  gewelfd.  Zij  liggen  g
enoegzaam  boven  ei- 

kander ;   want,  de  grond,  waarop  de  Rad  ligt,  zeer  af  hellend
e,  dient  het  dak 

van zommige huizen,  jageheele  Rraaten,  den  bovenflaandcn 
 tot  eene  voorplaats, 

en  op  zommige  plaatzen  is  het  zelfs  de  flraat.  Alle  de  
huizen  hebben  hun  uit- 

zigt  naar  de  groote  en  vrugtbaare  vlakte  van  Mefopotamië
n.  In  het  kasteel 

waren  oudtijds  over  de  200  huizen;  thans  zijn  nauwlijks  80  daarvan  bewoond
. 

Het  getal  der  huizen,  beiden  in  de  Rad  en  in  het  kasteel,  kan  men,  naar  mijn 

gedagt,  niet  boven  de  3000  rekenen  (*).  Van  dezelven  zullen  er  omtre
nt  2 

duizend  door  Mohammedaanen,  allen  Sunniten,  en  .de  overigen  door  Christe
- 

nen bewoond  worden.  Ook  vind  men  hier  omtrent  10  joodfche  huisgezinnen,
 

De  Mohammedaanen  hebben,  behalvende  kleine  moskeen,  tien  Dfj
amea ,   of 

hoofdmoskeën,  van  dewelken  zommigenoud  en  vrij  aartig
  gebouwd  zijn;  doch 

flegts  twee  derzelven  hebben  minaren.  In  deze  Rad  is  ook
  eene  hoogefcbool 

(j maddrasje)  ,   waarvan  de  gebouwen  zeer  ruim  zijn.  Zij  wo
rd,  naar baaren flig- 

ter,  Khasfem  Padifcha  Tdkkie  genoemd,  en  heeft  van  hem  jaarlijks 
 nog  bij  de 

jq  duizend  piasters  inkomen,  waarvan  veele  bedienden  on dei houden 
 woiden, 

wier  plaatzen  ten  deele  erflijk  zijn  geworden.  Nogthans  moeten  zij  hunne  aan- 

Helling  te  KonRantinopel  zoeken.  De  mutualli ,   welke  rekening  houd  van  alle 

de  inkomRen  der  'Tdkkie ,   en  den  overigen  bedienden  aanwijzing  doet,  waarop 

zij  hunne  jaarwedden  van  zékere  vaste  goederen,  in  huizen  of  landerije
n  be- 

Raande,  kunnen  heffen,  is  de  voornaamfte  van  hun.  Dan 
 zijn  hier  nog  vier 

mddderasfm ,   of  leeraars.  Vervolgens  een  imam ,   of  priester  en  voorbidder , 

een  daadfji ,   die  voor  den  fultan  bid,  een  mudddem,  die  tot  bet  gebed  roept, 

een  perfoon  ,   die  de  tapijten  tot  het  gebed  in  bewaring  heeft ,   een  Sarukdfji ,   die  alle 

vrijdagen  om  eenen  boogen  Reen  op  het  graf  van  khassemp
adischa  eenen  fchoo- 

nen 

(*)  Een  ander  wilde  verzékeren ,   dat  men  te  Mardin  over  de  60000  zielen  vond.  Doch  dit 

getal  febijnt  mij  veel  te  hoog  opgegéven  te  zijn. 

Aaa  3 
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Een  turban  moet  winden,  een  poortier,  of  deurwagter,  eenigen,  die  de  takkït 

des  winters  van  fneeuvv  moeten  reinigen ,   en  welken  gemeenlijk  Christenen  zijn’ 
een  k/al ,   die  de  levensmiddelen  uitdeelt,  een  kok ,   een  tuinier ,   en  zelfs  een  ffiile ve- 

ger ,   die  de  heimlijke  gemakken  moet  fchoon  houden.  De  fochtauie ,   of  ftudenten, 

krijgen  vveeklijks  iets  bepaalds.  Doch  dezen  kosten  der  tdkkie  thans  niet  veel, 

wijl  de  madderasfm  zelden  toehoorders  hebben.  Buiten  Mardin  heeft  men  ook 

nog  eenige  takkie  ,   die  reeds  geheel  onbewoonbaar  zijn  geworden.  Evenwel  heb- 

ben dezelven  insgelijks  nog  inkomften,  die  ter  begeving  van  een  zéker  kollégie 

te  Kon  itan  tin  Opel  Baan;  en  hier  word  ook  gemeenlijk  de  zoon  van  eenen  over- 

leden bedienden  eenen  vreemdiing  voorgetrokken.  De  mufti  te  Mardin  is  van 

de  fokte  Ilancfi ,   en  word  door  den  mufti  te  Konftantinopel  benoemd:  maar  de 

kadi  word  door  den  kadi  te  Diarbekr  herwaard  gezonden. 

De  ftad  Mardin  aan  eenen  Reilen  berg  liggende ,   heb  ik  een  gezigt  van  de- 

zelve op  plaat  XLVII.  ontworpen ,   hetwelk  den  lezer  een  béter  begrip  van 

haare  ligging  zal  géven,  dan  eene  grondtékening ,   die  hier  daarenboven  moeilijk 

te  maken  zou  zijn  geweest.  Bij  i.j)  ziet  men  het  hoofdkasteel.  Bij  2.)  is  de 

plaats ,   waar  timur  lengk  zijn  léger  neêrgeflagen  had.  Tégenwoordig  ziet  men 

daar  de  fchoonfte  vrugttuinen.  3.  Het  kasteel  Tarchan  Kallafi.  4.  Kalla  elmar - 

ra.  5.  Overblijfzels  van  eene  groote  kerk  Mar  Johanna.  6.  Dar  Safferan, 

de  verblijfplaats  van  eenen  Jokobitifchen  bisfehop ,   in  eene  zeer  fchoone  ftreek , 

een  uur  van  de  ftad.  Men  vind  te  Mardin  eene  groote  ménigte  van  opfchriften 

allen  in  nieuw- arabisch  en  voor  het  grootfte  gedeelte  van  de  Jahhebs ,   ofprinfen, 
die  hier  geregeerd  hebben.  Indien  iemand  de  gefchiednis  dezer  ftad  wilde  ichrij  • 
ven,  zouden  deze  opfchriften  zeer  dienftig  daartoe  zijn.  Maar,  wijl  ik  de  in- 

woners alhier  een  weinig  argwanig  vond,  en  voornaamlijk,  wijl  de  Europefchë 

monniken,  welken  hier  wonen,  en  mij  veel  beleefdheid  betoonden,  niet  gaern 

zagen,  dat  ik  eenen  arbeid ,   zo  zeer  in  het  oog  vallende,  ondernam,  heb  ik  er 

geen  afgefchréven. 

De  lugt  te  Mardin  is  zeer  zuiver  en  gezond.  Wijl  de  ftad  hoog  ligt,  is  het 

hier  in  den  zomer  niet  zeer  heet,  en  in  den  winter  vrij  koud.  Als  de  inwoners 

zig  enkel  met  den  pelsrok  tégen  de  koude  niet  kunnen  befchermen ,   branden 

zij,  éven  als  in  andere  gewesten  van  het  Oosten,  houtskoolen  in  eenen  met 

afche  gevulden  pot,  dien  men  noemt;  of  men  ftookt  hout  in  eenen fchoor- 

ftees 
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lïeen  ,   kanun  of  Odsjagb ).  De  vrouwsperfoonen  hebben 

hier,  gelijk  in  andere  oorden  van  Turkije,  ook  vuur  onder  eene  laage
  tafel, 

over  dewelke  zij  een  tapijt  leggen ,   dat  zij  over  den  fchoot  trekken,  als  zij  met 

over  elkander  geflagen  beenen  om  de  tafel  gaan  zitten.  Deze  wijze  van  v
ertrek- 

ken te  warmen  is  zeer  gemaklijk  en  kost  weinig  brand,  maar  zij  is  ook  zeer  ge- 

vaarlijk ;   want ,   wijl  niet  alleen  de  vloer ,   maar  ook  de  tafel ,   met  kleeden  of  ta- 

pijten belegd  is,  ontflaat  daardoor  dikwijls  brand.  Hoe  meer  het  in  he
t  voor- 

jaar te  Mardin  régent ,   hoe  vrugtbaarer  oogst  men  te  wagten  heeft.  Van  het 

midden  van  mai  tot  in  de  maand  van  october  régent  het  hier  fchier  in  het  ge- 

heel niet,  en  meest  al  de  inwoners  Rapen  om  dezen  tijd  des  nagts  in  de  open 

lust.  Het  water  is  hier  voortred  ijk  en  in  overvloed.  Benéden  de  Rad  en  aan 

de  andere  zijde  van  den  berg  vind  men  veele  vrugttuinen,  inzonderheid  van 

druiven,  peercn,  appelen,  piRacicn,  hazelnooten  e.  z.  v.  De  pruimen  van 

Mardin  zijn  zo  beroemd,  dat  jaarlijks  eene  menigte  daar  van  naar  het  hof  desRil- 

tans  gezonden  word.  Wilde  kersfen  zijn  hier  in  zulk  eenen  grooten  overvloed
 , 

dat  met  derzelver  kernen  een  handel  op  Basra  en  Haleb  gedréven  word
.  Wijl 

bier  ook  eene  menigte  druiven  wast,  worden  ook  veele  raz
ijnen  buiten  ’s  lands 

verzonden,  en  wijn  en  brandewijn  kan  men  bij  de  Chiistcncn 
 alhiei  tot  een 

matigen  prijs  bekomen.  Dat  hier  ook  veel  manna  gezameld  wo
rd,  is  in  de  Be~ 

fchrijving  van  Arabïé  reeds  aangemerkt.  De  landman  bouwt  voornaamli
jk  tarw 

en  garst.  En  wijl  men  in  de  fchoone  vlakte  van  Mefopotamiën  de  heerlijkfte 

weilanden  vind ,   is  het  vleesch  hier  beide  zeer  goed  en  goedkoop.  In  de  Rad  zijn 

goede  fabrieken  ,   inzonderheid  van  lijnwaaten  en  katoenen  floffen.  Er  is  ook  eene 

glasmakerij,  en  in  het  algemeen  is  de  handel  met  de  naburige  Réden  aanzienlijk.. 

Jn  het  voorgaande  is  reeds  aangemerkt,  dat  de  Rédehouder  alhier  den  titel 

van  jrt j   Wolv'ode  voert ,   oudüjds  on  middel  lijk  door  den  Riltan  benoemd  werd, 

doch  tegenwoordig  door  den  pafcha  van  Bagdad  herwaard  word  gezonden.  In 

de  oude  tijden,  zegt  men,  telde  men  in  het  distrikt  van  Mefopotamiën,  dat  tot 

dit  gouvernement  behoort,  wel  1600  dorpen,  waai  van  er  thans  maai  $00
  meet 

zijn;  en  denklijk  is  dit  getal  nog  te  hoog  opgegéven.  Verders  ickent 
 men  om- 

trent nog  200  dorpen  in  de  bergagtige  Rreek  van  dit  gebied.  Men  zeide,  dat 

de  Riltan,  behalven  27  beurzen  (9°°°  rijksd.)  hoofdgeld  van  Chriflenen  en 

Jooden ,   jaarlijks  maar  100  beurzen  (   33333  rijksd.)  van  dit  gouvernement 

trekt;. 
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trekt;  maar  dat  de  pascha  van  Bagdad,  na  aftrek  van  alle  onkosten ,   jaarlijks 
nog  wel  20 o   beurzen  (66666  rijksd.)  overfchot  heeft. 

De  Woiwode  alhier  heeft  zijne  Tts  agafis ,   Tfcbkadars  en  andere  bedienden  , 
als  een  pafcha.  Hij  onderhoud  ten  minften  4   beirak  infanterij,  elke  van  120 
man.  Elke  beirak  heeft  eenen  Bulukbafchi,  Odabafchi ,   T/chaus  e   i   Beirakdar, 
en  allen  liaan  onder  den  Tdffenkjchi  bafchi.  De  kavallerij ,   of  lavends,  is  niet  al- 
tijd  éven  fterk.  „   De  Basch  Aga  is  aan  derzelver  hoofd ,   en  zij  is  voor  het  ove- 

rige ook  in  beirak  verdeeld ,   bij  dewelken  de  bevelhebbers  den  zelfden  titel  heb- 

ben als  bij  de  Taffenkfchis.  De  wohvode  gebruikt  deze  troepen  voornaamUjfc 
tégen  de  Arabers,  Kurdeti  en  Jefidiërs,  die  in  zijn  gebeid  pmzwerven:  en  deze 

troepen  niet  toereikend  zijnde,  laat  hij  er  meer  werven.  Men  vind  hier  lieden 

genoeg, die gaern, gedurende  eenige  wecken , willen  médelopen,  om  buit  tema- 
ken ;   want  ail  de  kameelen ,   fchaapen  en  koeijen ,   die  den  zwervenden  Hammen 

of  den  ongehoorzaamen  dorpelingen  ontnomen  worden behoren  den  woiwo- 

den ,   maar  de  paerden  en  de  overige  buit  worden  onder  de  troepen  verdeeld. 
De  Hasferlie ,   of  de  bezetting  in  het  kafteel,  word  door  den  fultan  betaald. 

Dezelve  Haat  onder  eenen  Desdar ,   die  ook  vcrfcheiden  onderbevelhebbers 

heeft,  als  zijnen  kichja ,   Topfchi  bafchi  e.  z.  v.  Te  Mardin  zijn  ook  omtrent 

50  fpahis.  De  fladsmilitie  word  c_> Asfab  genoemd ,   en  insgelijks  door  den 

fultan  betaald.  Zij  heeft  eene  grootc  trom  (tabbeï).  De  troepen  van  den  woi- 
woden  hebben  maar  kleine  koperen  pauken. 

De  Armeniërs,  die  zig  met  de  Roomschkatholijke  kerk  verenigd  hebben, 
zowel  als  de  zogenoemde  Chaldeën  (met  Room fche  kerk  verenigde  Jakobi- 
ten  en  Nestoriaanen)  hebben  kerken  te  Mardin.  De  Armenifche  kerk  is  regt 
Baai.  De  oude  Jacobiten  hebben  drie  kerken,  namelijk  eene  binnen,  en  de 
twee  anderen  buiten  de  Had.  Hun  bisfehop  heeft  omtrent  één  uur  van  hier  een 

klooster  in  eene  zeer  aangenaame  landftreek ,   gelijk  hier  voor  reeds  gezegd  is , 
doch  den  meesten  tijd  woont  hij  in  de  Had.  Tot  de  gemeente  der  Jakobiten 
beuoien  cuuns  ook  de  Schemji e .   Dezen  Ichijncn  bij  den  godsdienst  gebléven 
te  zijn,  wJke  in  deze  landen,  niet  alleen  voor  den  Mohammcdaanlchen ,   maar 
ook  voor  den  Christlijken,  in  zwang  geweest  is.  Een  oud  man  wilde  mij  ver- 
zekeien,  dat  in  zijne  jeugd  nog  verlcheiden  dorpen  in  de  omliggende  bergagtige 
Bieek  waien,  welker  bewoners  van  dien  godsdienst  waren.  Maar  tegenwoor- 

dig, 
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dig  ,   meende  men,  waren  op  het  land  geen
  Schemjie  meer,  maar  te  Mardin 

woonden  omtrent  nog  ioo  huisgezinnen  in  twee 
 bijzondere  wijken.  En  dezen 

maakten  voor  weinige  jaaren  nog  eene  bijzonde
re  gemeente  uit.  Doch  toenful- 

tan  mustaf a   eens  in  den  zin  kreeg,  om  al  de  Chris
tenen  en  Jooden  in  zijn  lijk 

te  dwingen,  om  of  Mohammedanen  te  wo
rden  of  het  land  te  ruimen,  en  als 

de  grooten  des  rijks  en  zelfs  de  mufti  hunne  toe
ftemraing  daartoe  niet  wilden  gé- 

ven,  wij]  Mohammed  zelf  de  Christenen  en  Jo
oden ,   mids  eene  jaarlijkfche  hoofd- 

fchatting  betalende,  befchcrmd  had,  werd,  om 
 den  regenten  eenigzins  genoe- 

gen te  géven ,   het  bevel  vernieuwd ,   dat  voortaan  niemand  als  onderdaan  zou
 

geduld  worden ,   die  geen  godlijke  boeken  had',  dat  is  die 
 noch  Mohammedaan, 

noch  Christen,  noch  Jood  was.  De  Jcfidicrs, 
 de  Drufen,  de  Nasfairiërs  en 

andere  vreemde  geloofsbelijders,  welken  onder  hun
ne  eigen  fchechs  en  emirs 

in  bergngtige  gewesten  woonden,  kreunden  z
ig  in  het  geheel  niet  aan  dit  bevel. 

Dimh  de  Scbemfie  waren  te  zwak ,   daarbij  woonden  zij  in  Réden ,   daar  zij  ge- 

makliik  door  de  Mohammedaanfche  overhe
id  konden  gade  geflagen  worden;  wes- 

halven  zï]  zig  aan  den  patriarch  d
er  Jakobiten  te  Diarbekr  onderwier

pen:  cn  zé- 

dert  noemen  zij  zig  Christenen ,   en  kleden  zig  op  dezelfde  wijze
.  Doel,  hierin 

en  in  het  dopen  hunner  kinderen  be
ftaat  ook  genoegzaam  hun  gansch  C

hristen- 

dom'  Zelden  ziet  men  er  meer  van  hun 
 in  de  kerk  ,   dan  één’  of  twee,  die  zij 

zorgvuldig  daarheen  zenden,  opdat  men 
 hen  niet  zou  kunnen  bcfchuldigcn ,   dat 

zii  hi  het  geheel  niet  in  de  kerk  kwame
n.  Zij  laten  hunne  dooden  ook  wel 

door  eenen  Jakobitifchen  geestlijken  ter  aard
e  verzeilen ;   doch  deze  word  niet 

eerder  in  het  huis  des  overlédencn  geroepen ,   dan  wanneer  de  kist  reeds  toege- 

-maakt  is,  waarop  hij  dan  aanftonds'  het  lijk 
 naar  hec  kerkhof  der  Schemfie  volgt. 

Met  één  woord ,   zij  léven  nog  zo  geheel  afgezonderd
  van  andere  godsdienst- 

belijders,  dat  zij  zig  niet  met  de  Jakob
iten  door  huwlijken  veibillden.  Van

  de 

leeritcllingen  van"  hunnen  godsdienst  
heb  ik  niets  met  zekerheid  kunnen  te  

wé- 

^   beI4men  De  Christenen  te  Mar
din  zeggen,  dat  zij  de  hoofddeur  v

an  hun 

huis  aTtijd  tégen  den  opgang  der  
zonne  bouwen,  dat  zij  hun  aangezig

t  naar  de 

zon  kéren  als  zij  bidden,  dat  zij  h
unnen  dooden  de  hairen  uittrekken,

  en  eenen 

overlédencn  een  paar  dukaaten  in  
den  mond  Réken.  Bruidegom  en  

bruid  wor- 

■   den  ook  wel  door  eenen  Jakobitifchen
  geestlijken  getrouwd ,   maar  men  leid  de- 

z-Iven  ook  op  de  Rraaten  om,  en  men  
meent,  dat  dit  laatfte  gefchied,  om  hen
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voorbij  eenen  zékeren  grooten  Reen  te  leiden ,   welken  zij ,   naar  men  zegt , 

grooten  eerbied  betonen. 

REIS  van  MARDIN  over  DIARBEKR  naar  HALEB. 

If^KN  io^n  maij  des  jaars  i j66.  vertrok  ik  des  morgens  vroeg  met  cene 

kleine  kafle  van  Mardin  naar  Diarbekr.  De  afftand  dezer  beide  Réden  is,  in  ee- 

ne  regte  lijne,  omtrent  u   duitfche  mijlen  ten  noordwesten.  Men  kan  dezen 

weg  gemaklijk  in  twee  dagen  afleggen.  Maar  wijl  de  eigenaars  der  lastdieren  in 

dit  jaargetij  alom  de  fchoonRe  weiden  vonden ,   reisden  zij  zeer  langzaam ,   en  wij 

kwamen  eerst  den  iaden  des  voormiddags  te  Diarbekr.  De  weg  is  in  het  eerst 

bergagtïg  cn  moeilijk,  en,  wégens  gebrek  aan  bewoners ,   zijn  de  omliggende 

landRreeken  ook  flegt  bebouwd.  De  fchoonRe  waterwellen ,   die  het  land  zou- 

den kunnen  vrugtbaar  maken,  worden  niet  gebruikt;  men  zietnogthans op  vee- 

!e  plaatzcn  overblijfzels  van  wijngaarden,  een  bewijs,  dat  deze  Rreek  eertijds 

béter  bebouwd  is  geweest.  Naderhand  kwamen  wij  door  een  klein  eikenbosch , 

van  welks  boomen  veel  manna  gezameld  word  (*)•  Verder  te  Schech  Chan ,   een 

dorp ,   dat  ’s  winters  door  Kurden  word  bewoond ,   die  des  zomers  onder  tenten 
een  zwervend  léven  leiden.  Dit  dorp  ligt  aan  een  groot  en  vrugtbaar  dal , 

en  heeft  zijnen  naam  van  eene  geheel  uit  de  rots  gehouwen  karavanfera  behou- 

den ,   die  voorzeker  veel  geld  gekost  heeft,  maar  voor  het  overige  noch  fraai, 

noch  bekwaam  is,  voornaamlijk,  daar  zij  in  het  geheel  niet  fc’noon  gemaakt  word.. 
De  ganfche  Chan  is  een  paerdenRal;  alleenlijk  zijn  in  de  wanden  groote  nisfen, 

die  de  reizigers  tot  kamers  kunnen  dienen.  Een  kasteel,  dat  fultan  murad, 

op  zijnen  vermaarden  veldtogt  naar  Bagdad,  in  deze  Rreek  iiet  bouwen,  is 

reeds  voor  lang  weer  verwoest. 

Van 

(*)  Befchrijylng  van  Arabie,  bladz.  13.8* 

r 
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Van  oudheden,  die  eenige  opmerk
ing  verdienen,  heb  ik  op  deze  reis

  niets 

«revonden,  behalven  Kasr  Tzerzam ,   een  geheel  verlaten  kasteel  op  den  top 

van  oenen  hoogen  berg  (*).  Wij  légerden
  ons  hier  éven  voor  den  middag. 

Niettégcnftaande  de  hitte  klom  ik  den  berg  op, 
 hopende  onder  de  puinhoopen , 

die  wij  reeds  van  verre  gezien  hadden,  nog  e
enige  fraaxje  gedenktékens  te  vin- 

den. Maar  mijne  nieuwsgierigheid  werd  niet  zeer  vo
ldaan.  Ik  vond  niets  dan 

de  imiuren  van  vervallen  gebouwen ,   alles  van  gehouwen  Reenen ;   van  zommi- 

ge zelfs  was  de  benédenfie  verdieping  grootRendeel
s  uit  de  rots  gehouwen. 

Zommige  gévels  van  zeer  hoogc  gebouwen  zijn  f
pits,  een  bewijs,  dat  men  in 

de  oud  Re  tijden  in  deze  gewesten  ook  fchuine  daken 
 gehad  heeft,  gelijk  in  Eu. 

ropa.  Opfchriften  heb  ik  hier  in  liet  geheel  niet  gevond
en.  Men  kon  mijniet 

zeggen ,   om  welken  tijd  dit  kasteel  verwoest  zij,  en  nog  minder,  wanne
er  men 

het  gebouwd  hadde.  Aan  de  overblijfzels  kan  men  egter  zie
n ,   dat  zij  zeer  oud 

moeten  zijn;  want  de  Reen  is  zeer  hard,  en  heeft  de
s  niettégenftaande  veel 

door  den  tijd  geleden.  Volgens  de  overlevering  w
as  het  langen  tijd  door  eenen 

kleinen  heer  bewoond  geweest ,   die  van  de  voorbijreizenden  niet  alleen  tol 
 en 

weggeld  vorderde  ,   maar  hen  zelfs  d
ikwijls  plonderde. 

Niet  verre  van  den  weg,  bij  een  dorp  S
urtannely  Raat  een  klooster  ,   het- 

welk de  Armeniërs  Dar  Rob  at ,   en  de  Turken  Rara  Klife ,   of  de  zwarte  kerk, 

noemen.  Dit  klooster  is  geheel  van  groote  gehouwen  fleenen  g
ebouwd,  men 

zegt  zelfs  ,   dat  zommige  deuren  van  éénen  Reen  zijn  (
*•).  In  hetzelve 

woont  thans  nog  een  matran ,   een  -priester  en  de  duivel  Men  verhaalt  namelijk, 

en  de  gemeene  Armeniërs  geloven  het  in  allen  ernst ,   dat  een  matran ,   of  bis- 

fchop,  alhier  eenen  duivel,  die  uit  eenen  bezétenen  verdrév
en  werd ,   veroor- 

deeld 

'*'■  In  de  {treek  van  Diarlekr  zijn  ,   naar  m
en  zegt,  ook  overblijfzels,  die  men 

El  mrdek  noemt;  doch  ik  weet  niet
,  of  zij  van  Kasr  Tzazaua  onderle

iden  zijn. 

rn  Indiën  hoorde  ik ,   dat  men  aldaar  in  de  
oude  pagoden ,   die  in  de  rotzen  uitgehouwen 

,ün  ook  geheel  fteenen  deuren  ziet,  di
e  zomtijds  fraai  gehouwen  en  als  traliwerk

  gemaakt  zijn. 

In  L   zogenoemde  graven  der  koningen  bij
  Jerufalem  vind  men  insgelijks  fteenen  deur

en,  gelijk 

hierna  zal  aangemerkt  worden.  £   b   b   2 

I 
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deeld  hebbe,  om  alle  nagten  het  ganfche  klooster  te  vegen ,   en  alle  vuiligheid 
wegtebrengen ;   en  men  verzekert,  dat  men  zédert  dien  tijd  de  kerk ,   dewo- 

ning  der  geestlijken,  ja  zeifs  de  keuken  en  den  haerd  alle  morgen  geheel (choon 
vind  De  duivel  brengt  den  geestlijken  ook  het  voordeel  aan ,   dat  hen  zomtijds  rei- 

zigers komen  bezoeken,  om  getuigen  van  de  wonderwerken  te  zijn,  bij  welke 
gelegenheid  dan  gemeenlijk  een  gefchenk  gegeven  word.  Ik  werd  te  laat  daar-  ‘ 
van  onderrigt ,   en  daarbij  had  ik  juist  geen  lust  om  mijn  reisgezelfchap  te  verla- 

ten ,   wijl  ik  niet  geloofde,  dat  de  duivel  kloostervéger  mij  naderhand  tégen  de 
rovers  zou  kunnen  befchermen.  Anders  zou  ik  Dar  Robat  ook  wel  eens  heb- 

ben willen  bezigtigen. 

In  de  nabijheid  van  Diarbekr  is  de  weg  een  weinig  fompig.  Men  vind  er 
zelfs  verfc heiden  kleine  ftroomen,  doch  over  de  meesten  derzel  ven  liggen  fchoo- 
ne  bruggen  van  eenen  harden  zwarten  Reen ,   en  de  weg  vóór  dezelven  is  ge- 

meenlijk een  groot  en dvvegs  geplaveid.  De  naamen  der  dorpen  in  deze  ftreek 
vind  men  op  de  reiskaart ,   plaat  L. 

Een  Karmeliet  te  Mardin  had  mij  eenen  aanbevelingsbrief  aan  de  kapucijnen 

te  Diarbekr  gegeven,  en  daarbij  verzekerd,  dat  het  dezen  noch  aan  plaats, 
noch  aan  bereidwilligheid  zou  ontbreken ,   om  mij  in  hunne  woning  te  ontvan- 

gen. Ik  ging  derhalven ,   zo  dra  ik  in  deze  Rad  aangekomen  was ,   regt  door  der- 

waard ,   en  werd  zeer  vriendlijk  ontvangen.  De  vaders  waren  allen  braave  eerlij- 

ke kapucijnen.  Hun  voornaamRe  Reun  was  een  broeder ,   een  verRandig  man 

en  bekwaam  geneeskundige,  die  bij  all’  de  grooten  zeer  bemind  was,  zeifs  zó, 
dat  de  goede  vaders  ïjverzugtig  op  hem  fchénen  te  wezen.  Deze  bragt  mij  aan- 
Ronds  in  kennis  bij  eenige  aanzienlijke  Christen  kooplieden.  Dus  bragt  ik  den 

korten  tijd  van  mijn  verblijf  in  deze  Rad,  ten  deele  in  het  klooster,  ten  deele 

met  de  inlandfche  Christenen,  zeer  aangenaam  door:  cn  fchoon  de  Mohamme- 

daanen  hier  op  verre  na  zo  beleefd  niet  zijn.  jégens  de  Christenen  ,   als  te 

Mardin  cn  te  Moful ,   werd  ik  egter  in  mijne  waarnemingen  in  het  geheel  niet 
door  hen  gefloord. 

De  naamt/^(/)''"°  Diarbekr  is  niet  oud.  Eertijds  was  deze  Rad  Amid  ge- 
noemd ,   en  dezen  naam  gebruikt  men  gemeenlijk  ook  nog  tegenwoordig  in  de 

Turkfche  akten.  Zij  ligt  aan  den  westlijken  oever  des  Tigers ,   op  de  vlakte  ee- 

ner 
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ner  rotze ,   die  naar  de  zijde  des  vloeds  zeer  Heil  is  (*).  De  ftad 
 is  geheel  met 

eenen  hoogen  muur  van  harden  -   zwarten  Reen  omringd,  waarom  de  Turken 

haar  ook  Kwa  Jmid  (het  zwarte  Amid)  noemen.  In  
den  muur  zijn  verfchei- 

den  bastions,  of 'groote  torens,  op  dewelken  kanon  kan  geb
ruikt  worden.  Men 

ziet  hier  vier  poorten,  i.  Jengi  Kapüji ,   2.  Mardin  kapüji ,   3   Orut
n  kapüji  en 

4.  Dag  kapüji-  Het  kasteel  A.  heeft  naar  den
  kant  van  de  ftad  een’  éven  zo 

fterken  muur  als  de  ftad  zelve;  maar  naar  de  zijde  van
  den  vloed  ftaan  de  hui- 

zen  op  zommigc  plaatzen  op  den  kant  der  rotze, 
 die  hier  zeer  fteit  is.  Oudtijds 

had  hetzelve  drie  poorten;  doch  O   grim  kapüji  bij  5.
  is  nu  toegemetzeld ,   en 

Damir  'kapüji  bij  6.  altoos  gefloten ,   zodat  tegenwoordig  maar  ééne  poort ,   na- 

melijk die  naar  de  ftad,  open  is.  De  pafcha  alhier,  die  altijd  drie  pa
erdeftaer- 

ten  heeft ,   woont  in  dit  kasteel.  De  voormalige  fahhebs ,   of  Mohammedaanfche 

prinfen,  dezer  ftad  hadden  op  eenen  heuvel  alhier  een  pal
eis,  waarvan  egter 

niets  meer  overig  is,  dan  de  grondflagen.  Thans  hee
ft  men  den  heuvel ,   naar 

het  fchijnt,  tot  eene  batterij  beftemd;  want  daar
  liggen  kanonnen  op ,   doch  in 

het  gras  en  zonder  raampaerden.  Men  ka
n  hier  de  ganfche  ftad  overzien-  Ik 

telde  nog  16  minaren  binnen  dezelve,  waarvan  
de  meesten  rond  zijn ,   gelijk 

de  miharen  in  andere  fteden ;   doch  zommigen  zijn 
 vierkant.  De  Christenen  zeg- 

gen, dat  de  laatften  alle  Moktorens  zijn  geweest  op  kerk
en,  die  de  Mohamme- 

daanen  hun  ontnomen  hebben.  Dit  is  ook  niet  omvaarfchijnli
jk ,   fchoon  ik 

zelf  aan  eenen  dezer  vierkante  torens  een  Arabisch  opfchrïft  met  het  jaarget
al 

550  gezien  heb;  want  hetzelve  kan.  van  een’ Mohammedaan  zijn,  die  misf
ehien 

den  toren  een  weinig  heeft  laten  verbéteren.  De  hoofdmoske,  een  pragtig ge- 

bouw ,   zal  ontwijfelbaar  de  hoofdkerk  der  Christenen  geweest  zijn-  Ik 
 heb  cr 

niet  veel  van  kunnen  zien,  v/ijl  een  Christen  niet  eens  op  de  pl
aats  mag  komen  , 

die  dezen  tempel  omgeeft.  De  poolshoogte  tc  Diarbekr  is  37  ■   55  - 

Het  is  in  de  Oosterfche  ftéden  zeer  moeilijk,  ja  fchier  ónmogelijk,  voldoen- 

de berigten  van  derzelver  bevolking  te  krijgen.  *   Noch  de  Christen
en,  noch 

de  Mohammedanen  laten  zig  daar  aan  gelegen  zijn,  en  het  is  h
un  daarom  altiju vreemd. 

(*)  Zie  de  grondtékening,  plaat  XLVIII.  ; 
Bbb  3 
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382 vreemd,  wanneer  een  Europeer  vraagt:  hoe  veel  duizend  inwoners  de  flad 

wel  bevat  ?   Hun  eerfte  antwoord  is  gemeenlijk :   de  Rad  is  eene  waereld.  En 

zo  zij  zig  al  nauwkeuriger  verklaren ,   dan  fpréken  zij  van  eenige  honderd  dui- 

zend ,   ja  men  heeft  wel  van  een  millioen  inwoners  gefproken ,   daar  ik  er  nauw- 

lijks  honderd  duizend  vermoedde.  Het  zékerst  middel ,   om  de  bevolking  der 
Oosterfche  Réden  te  beöordélen,  zijn  derhalvén  grond tékeningen :   en  men  kan 

veilig  Rellen,  dat  de  flerk  bevolkte  Réden,  Konftant'mopU  Kahira ,   Damasko , 
Haleb,  Diarbekr ,   Mof ul  en  Bagdad  naar  évenrédigheid  van  derzel ver  grootte 

nauwlijks  zo  veele  inwoners  hebben,  als  de  volkrijke  Réden  in  Europa.  Die 

derhalven  gaern  mogt  willen  wéten,  hoe  veel  inwoners  Diarbekr  bevat,  be- 

hoeft flegts  de  grondtékening ,   welke  ik  daarvan  gemaakt  heb,  met  de  grondté- 

kening  eencr  Europefche  Rad  te  vergelijken.  De  ruimte  binnen  den  ringmuur 

is  bijna  geheel  bebouwd,  en  voor  den  laatflen  hongersnood,  omtrent  voor  9 
jaaren ,   waren  hier  zo  veele  inwoners,  dat  al  de  huizen  Rerk  bewoond  waren. 

Tégenwoordig  Raan  veelen  derzelven  lédig.  Men  fchat  egter  het  getal  der  be- 

woonden nog  op  16000 ,   waar  van  omtrent  een  vierde  gedeelte  door  Christe- 

nen word  bewoond.  De  huizen  der  Rad  zijn  niet  gewelfd ,   gelijk  die  te  Mar- 

din  en  Moful,  maar  van  boven  plat.  De  benédenfle  verdieping  is  gemeenlijk 

van  gehouwen  fleenen  gebouwd  ,   en  de  bovenfte  van  leemaarde.  De  koepels 

(kubbets)  van  zommige  moskeen  en  van  eenen  grooten  Chan  zijn  met  lood  ge- 

dekt, het  welk  ik  van  Basra  tot  hier  niet  gezien  heb,  maar  dikwijls  in  Siriën 

en  Natoliën.  De  flraaten  zijn  allen  geplaveid ,   en  worden  tamelijk  fchoon  ge- 

houden. Water  heeft  men  hier  in  overvloed,  deels  uit  eene  beek,  of  kleine 

rivier,  Alipoar ,   en  deels  uitputten.  Bij  7.,  buiten  de  Rad,  zijn  griften,  om 

ijs  daarin  te  verzamelen  ,   en  bij  dezelven  (8)  groote  ijskelders.  De  kerk- 

hoven, waarvan  op  de  grondtékening  alleenlijk  een  gedeelte,  door  de  tékens L   L   , 

l   l   l,  aangewézen  is,  zijn  zeer  groot.  Verders  vind  men  m   den  omtrek L   L 

der  Rad  fraaije  vrugthoven  en  ook  wijngaarden ,   en  het  overige  land  is  wél  be- 

bouwd. Omtrent  14  of  1600  dubbele  fchreeden  van  Mardin  kapüji  ziet  men 

nog  eene  fchoone  brug  van  10  boogen  over  den  Tigcr.  De  b rug  zelve  is  van 

eenen  harden  zwarten  Reen  gebouwd,  maar  een  Kufisch  opfchrift  aan  dezelve 

Raat  op  eenen  wecken  Reen  ,   en  heeft  daarom  veel  door  den  tijd  geléden.  Men 

kan  daar  uit  niet  meer  zien ,   in  wat  jaar  zij  gebouwd  is.  Ondertusfchen  fchijnt 

het 
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het  opfchrifc  ouder  te  wezen  dan  de  oud  den  aan 
 den  ftadsmuur ,   die  ik  afgefchré- 

ven  heb ;   en  het  is  dus  niet  onwaarfchijnlijk  ,   dat  dez
e  nog  dezelfde  brug  zij , 

welke  in  het  jaar  der  hedsjera  124  
gebouwd  werd  (*). 

De  bastions  en  torens  in  den  ftadsmuur  zijn  rond ,   -agthoekig  of  vierkant,  en 

niet  éven  oud.  De  vierkanten  fchijnen  de  oudften  
te  zijn;  want  op  dezen  vind 

men  enkel  Kufifche  opfchril'ten.  Ik  heb  er  drie  
van  afgefchréven  op  plaat 

XL1X  •   A.  is  van  het  jaar  444  na  de  hedsjera ,   en  in  den  onderften  régel  van 

het  opfchrift  B.  lees  ik  het  jaartal  437.  D
it  laatfte  Haat  aan  eenen  toren  bij 

Jevgi  kapü.  Hier  is  nog  geftadig  eene  wagt,  
ter  gedagtenis ,   dat  de  Perzen  de 

ftad  van  deze  zijde  eens  bcmagtigd  hebben.  Op
  de  andere  torens  vind  men  in 

het  oeheel  geen  wagt.  De  meefte  Kufifche  opfchriften  ft
aan  of  op  eenen  wee. 

ken  witten  fteen,  of  zijn  van  leemaarde  en  in  den  oven  gebakken,
  gelijk  die  in 

de  ftreek  van  Babel.  Wanneer  men  er  al  een  op  denzelfde
n  fteen  vind,  waar- 

vit  de  ftadsmuur  beftaat ,   dan  is  hetzelve  zo  liegt,  dat  men  duidelijk  kan  zi
en, 

dat  de  fteen  voor  de  letterhouwers  van  
dien  tijd  te  hard  geweest  is,  en  dat 

men  zig  daarom  van  den  weeken  fteen
  bediend  heeft,  wijl  die  gemaklijker  

te 

bearbeiden  was.  Men  vind  hier  ook 
 zeer  veele  opfchriften  met  de  iaater  

Ara- 

biïche  letters,  welken,  als  zij  allen  a
fgéfchre ven  werden  ,   goede  berigten  

zou- 

den kunnen  géven  van  de  Mohammedaabfche  
vorften,  die  hier  geregeerd  heb- 

ben Dezelven  zijn  zeer  wél  uitgehouwen,  maar  
de  letters  zijn,  naar  de  wij- 

ze der  ArabiSrs,  dikwijls  kunftig  door  en  boven  
elkander  gefchréven.  Ik  liet 

eenen  Christen  koopman  twee  daarvan  in  mijne  tégen
woordigheid  affchrijven; 

doch  ik  zal  hier  alleen  het  ééne  géven,  zijnde  het  
andere  al  te  onduidelijk  en 

gebrekkig  afgefchréven  (**> 
Het 

(.)  S «»i.«  overzetting  der  hédend
tmfcbe  hittorie,  II.  Deel 
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xTl  &   ^   ^ 

JU.1  ïk’3  i/»cA  J 

ojL  öt  V   ̂   ****  ̂    ***'  'C^]  >-5 



384  REIS  van  MARDIN 

Het  is  in  het  Oosten  voor  een’  reiziger  onmogelijk,  van  alle  inkomften  des 
Sultans  uit  déze  of  géne  provincie  iet  met  zekerheid  te  vernemen.  En  wie  zal 

zig  daar  over  verwonderen  ?   Zelfs  in  Europa ,   waar  nogthans  over  het  Staat- 

kundige zo  veel  gefchréven  word,  zal  een  reiziger  maar  zelden  voldoende  be- 

rigten  van  de  inkomften  eens  lands  kunnen  bekomen.  Van  den  charadsch  heb- 

ben de  Christenen  dikwijls  vrij  zékere  berigten.  Hier  te  Diarbekr  heeft  de  op- 

pertoIJcnaar ,   dien  men  den  titel  van  woiwoden  geeft,  deze  inkomften  gepagt , 

en  men  zeide,  dat  hij  jaarlijks  55  duizend  piasters  betaalde,  en  daarenboven 

nog  wel  5000  piasters  tot  gefchenken  aan  zékere  bedienden  te  Konftantinopel 

gaf.  Hij  had  alles  weer  aan  anderen  verpagt,  en  kreeg  alleen  van  den  gaarder 

van  het  hoofdgeld  inde  ftad  Diarbekr  12  of  14000  piasters. 

Te  Diarbekr  wonen  gemeenlijk  twee  patriarchen :   namelijk  de  patriarch  der 

Jakobiten,  die  ook  wel,  zo  ik  meen,  patriarch  van  Antiochiën  genoemd  word, 

en  de  patriarch  der  zogenoemde  Chaldeën.  De  eerfte  heet  altijd  ignattus,  en 

is  het  opperhoofd  van  all’  de  Jakobitifcbc  of  Sirifche  Christenen  in  het  ganfche 
Turkfche  rijk,  alleenlijk  die  op  den  berg  Tor  uitgezonderd  (bl.  368)  Deze  is 

het  ook,  zegt  men  ,   die  den  St.  Thomas  Christenen  in  Indiën  cenen  bisfehop  zend. 

De  andere  patriarch  heet  altijd  jusof  en  is  het  opperhoofd  van  all’  de  Nestori- 

aanen  en  Jakobiten  in  dit  gewest*,  die  de  opperheerfchappij  van  den  paus  erken- 
nen. De  tegenwoordige  is  de  vierde,  die  dezen  hoogen  eertitel  voert;  want 

voor  omtrent  100  jaaren  ging  een  voornaame  geestlijke  der  Nestoriaanen,  die 

met  zijnen  patriarch  in  verfchil  geraakte ,   naar  Rome,  onderwierp  zig  aan  den 

paus  cn  werd  door  denzelven ,   met  goedkeuring  van  den  fultan ,   als  de  eerfte 

patriarch  van  de  Neftoriaanen  cn  Jakobiten ,   die  zig  met  de  Roomfche  kerke 

verenigd  hadden ,   naar  Diarbekr  terug  gezonden  ,   en  het  is  eerst  zédert  dien  tijd, 

dat  men  iet  van  eenen  patriarch  der  Chaldeën  gehoord  heeft.  Wijl  alle  de  nieu- 

we patriarchen  oorfpronglijk  Neftoriaanen  waren,  is  daar  door  de  oude  gemeen- 

te 
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ts  des  patriarchs  te  El  kotch  al  te  zeer  verzwakt.  Was 
 een  van  hun  bij  voor-  , 

beeld  te  Tilkdf  geboren ,   zo  nam  ook  een  groot  gedeelte  der  inwoners  van  die 

plaats  de  opperheerfchappij  van  den  paus  aan ,   en  eenen  dergelijken  aanwas 

•kregen  de  nieuwe  gemeenten  der  geboorteplaatzen  van  andere  patri
archen.  Doch 

die  der  oude  kerken  veroorzaakten  den  afvalligen,  en  inzonderheid
  hunnen  pa- 

triarch dikwijls  ook  veel  verdriet.  De  laatftc  had,  .uit  hoofde  dat  hij 
 Chris- 

tenen van  de  Oosterfche  gemeenten  afgetrokken  had ,   zo  dikwijls  boete
n  aan  de 

Turken  moeten  betalen ,   dat  hij  nodig  had  gevonden  van  hier  te  vertrekken. 

Behalven  Jakobiten  en  zo  genoemde  Chaldeën  vind  men 
 hier  ook  veele  Arme- 

niërs ,   eenige  Neftoriaanca  en  weinige  Schemfie.  De  Schemfie  hebben 
 zig  hier , 

éven  als  die  te  Mardin,  onder  de  befcherming  der  Jakobiten  begeven.  De  ge- 

meente der  Jooden  is  zeer  klein.  De  heerfchende  godsdienst  is ,   gelijk  bekend 

is,  de  Mohammedaanfche. 

Van  de  verfcheiden  Jandfjaklis  in  dit  gouvernement  heb  ik  geen  zéker  be- 

rwt  kunnen  bekomen.  Maar  Afgumz^  IJÏh&wnuk  ,   Pulugciïpud ,   Maaddan  , 

en  Qebban  zijn  allen  nog  aanzienlijke  plaatzen ,   zegt  men  ,   en  bij  twee  derzel- 

ven  gaan  nog  bergwerken. 

Ik  vond  eerlang  gelegenheid  om  mijne  reis  naar  
Haleb  met  eene  kleine  ka- 

ravane  te  kunnen  voordzetten.  Dezelve  verliet  de 
 ftad  den  ip^n  maij , 

op  welken  dag  dit  jaar  het  offerfeest  der  Mohammedaa
nen  gevierd  werd.  De 

reizigers  némen  gemeenlijk  den  weg  naar  Sövsrek  over  Chan  Tfch
amuk ,   al- 

waar  nog  veele  dorpen  zijn ,   welker  naamen  men  op  de  reiskaart ,   plaat  L. , 

vind.  Wij  reisden  fchier  geftadig  west  ten  zuiden ,   en  troffen  geen  één  dorp 

'   aan,  als  alleen  AU  po  ar ,   liggende  maar  l   uurs  van  Diarbekr.  Egter  zagen  wij 

op  veele  plaatzen  nog  fpooren  van  dorpen,  verwo
est  door  Turkmannen  cn 

Kurdcn  ,   en  zelfs  wel  door  Turkfche  bevelhebbeis.  In  de  f
heek  Van  Jnguoi 

O   juk  kwamen  wij  nog  door  een  klein  kreupelbofch.  De  weg  is  doorg
aande 

flegt?  op  veele  plaatzen  na  een  weinig  régen  aanfton
ds  morsfig  ,   en  daarenbo- 

ven  als  bezaaid  met  fteenen.  Het  gras  ftaat  hier  anders  vo
ortreflijk ,   en  dit 

was  de  réden,  waarom  onze  Katerdsji  (eigenaars  der  paer
den  en  muildieren) 

door  deze  woeftijn  reisden.  Wij  kwamen  eerst  den 
 23  fan  te  Sdmck.  De 

nfftand  van  deze  kleine  flad  van  Diuïbekï  is  omtrent  io2  duitfche  mijl
en,  en 

wij  reisden  21  uuren  op  dezen  weg. 
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Söverek  ligt  in  een  dal  op  3 40'.  poolshoogte.  Men  fchat  het 

getal  van  deszelfs  huizen  op  omtrent  2000,  en  van  dezelven  worden  onge- 
veer 150  door  Armeniërs  bewoond.  Men  vind  er  drie  moskeen  met  mina- 

ren en  éven  zo  veele  openbaare  baden ;   doch  hier  zijn  thans  geen  vestingwerken: 
maar  in  de  ftad  ligt  een  hooge  heuvel,  van  aarde  naar  het  fchijnt ,   gelijk  die 
te  A>  bil  en  Kerklik ,   en  op  denzelven  ziet  men  nog  de  fondamenten  van  een 
kasteel.  Buiten  het  Heedje  zijn  veele  fchoone  vrugthoven ,   voornaamlijk  met 
druiven.  De  vermeerdering  der  tarw  in  deze  {treek  vind  men  reeds  in  de 

Beschrijving  van  Arabic ,   bl.  144.  gemeld. 

Van  Söverek  naar  El  bir  kan  men  ook  verfcheiden  wegen  némen.  Gaern 

had  ik  regt  door  naar  Orfa  gereisd;  want,  daar  ik  zo  nabij  deze  oude  en  ver- 

maarde Bad  was ,   wilde  ik  dezelve  niet  gaern  voorbij  gaan.  Maar  onze  ka- 
terdsji  namen  wederom  eenen  weg  door  eene  onbebouwde  {treek,  en  ik  moest 
hen  volgen  tot  Mulla  feroi ,   het  eerlte  dorp,  dat  wij  op  dezen  weg  aautrof- 
fen.  Den  2oft-»  maij  liet  ik  mijnen  bedienden  met  de  kade  voordreizen;  en 

ik  zelf  waagde  het  met  mijnen  katerdsji  naar  Orfa  te  gaan,  en  kwam  geluk- 
kig in  deze  Had  aan,  zonder  door  rovers  aangedaan  te  worden.  Van  Sove- 

rek  tot  Mulla  feroi  zijn  omtrent  pj,  en  van  dit  dorp  tot  Orfa  duitfche  mij- 

len. Op  de  laatfte  dagreis  kwam  ik  door  eene  kleine  bekoorlijke  landftreek, 

welke  men,  naar  een  dorp  in  dezelve,  Dfjulban  noemt.  Hier  flingerden  zig 
verfcheiden  beeken  tusfehen  louter  tuinen  en  onder  lommergévende  boomen, 
die  haare  oevers  bedekten. 

Wijl  ik  mij  te  Orfa  maar  eenen  korten  tijd  kon  ophouden,  was  mijn 
eerlte  we.  k   de  hgging  der  Itad  te  onderzoeken ,   en  eenen  plattengrond  daar 
van  te  ontwerpen ,   dien  men  op  plaat  LF.  ziet.  Haare  ligging  heeft  veel  over- 

eenkomst met  die  van  Ta  cis  in  Jemen ;   want  het  kasteel ,   het  welk  hier  aar? 

de  eene  zijde  der  Had  op  eene  rots  ligt,  word  dooreen  veel  hooger  gebergte 
beft  rék  en  ,   en  zou  dus  tegen  eenen  Eujropefchen  vijand  van  weinig  nut  zijn. 

Maar  in  deze  landen  is  Orfa  eene  goede  vesting.  De  ftad  is  geheel  met  eenen 
muur  van  witten  kalkfleen  omgéven.  Aan  den  eenen  kant  der  Had  is  eene 

gragt,  die  op  zommige  plaatzen,  diep  in  de  rotze  uitgehouwen  is  ,   en  het 
water  in  dezelve  komt  uit  eene  rijke  welte,  Men.  kan  derhalven  de  gragt 

'   '   eene 
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oene  beek  noemen.  De  gragt  rondom  het  kasteel  is 
 geheel  uit  de  rotze  ge- 

houwen, en  droog.  De  Had  heeft  vier  poorten.  1.)  Samfat  kapüjl ,   2.  Jen
gi 

kapïtfi ,   3.  Begk  kapüfi ,   en  4   Haran  kapüfi.  Het /em  va
n  den  pafcha,  dat  tus- 

fchen  de  twee  eerstgemelde  poorten  Haat,  heeft  niets,
  dat  opmerking  ver- 

dient. In  het  kasteel  5.  ftaan  nog  twee  zuilen  overeind,  
ook  ziet  men  er 

nog  vervallen  gebouwen.  Ik  heb  dit  egter  maar  van
  verre  gezien ,   gelijk  ook 

de  puinhoopen  op  den  hoogen  berg  agter  het  kas
teel.  De  laatlten  ,   welken 

men  NimruA noemt,  meent  men,  dat  nog  af komflig  zijn  
van  nimrod,  vanwien 

in  den  bijbel  gelproken  word  ,   die  men  zegt ,   dat  hier  een  paleis  gehad  heeft, 

'/ij  zijn  ten  minlicn  zeer  oud,  en  verdienen  mïsfehicn  ,   dat  een 
 Europeer  , 

die  naar  deze  ftad  komt,  om  dezelven  den  berg  beklimt.  Aan  dezen  berg  zijn 

veele  kamers  in  de  rotze  gehouwen.  Doch  alleen  ééne  derzelven,"  bij  6,  is 

thans  nog  bewoond. 

Ik  telde  in  deze  ftad  12  minaren.  Eenigen  derzelven  waren  ook  vierkant, 

en  ééne  inzonderheid  geleek  volkomen  naar  eenen  Moktor
en  der  Christenen. 

De  huizen  zijn  zeer  wél  gebouwd.  Zommige  Chans,
  Bafars  en  koffijhuizen  kun- 

nen zelfs  fraai  genoemd  worden.  Het  roerkwaardigfte,  
dat  men  eenen  reiziger 

hier  toont,  is  eene  groote  fraaije  moske  bij  7.,  di
e  waarfchijnlijk  door  eenen 

godsdienstigén  Mohammedaan  gebouwd  is,  die  ged
roomd  had,  dat  abraham 

op'  deze  plaats  zijnen  godsdienst  verrigt  heeft.  Want  op  dergelijke 
 droomen 

hebben  dc  Mohammedaancn  veele  moskeen,  gelijk  de  Indiaanen  veele  pago- 

den ,   gebouwd.  Men  noemt  ze  Chalil  erraclman ,   als  ook  Makam  Ibrahim. 

Hier  ontfpringen  twee  wellen  uit  den  voet  des  bergs,  die  zo  groot  zijn,  dat 

zij  niet  alleen  dc  omliggende  velden  en  tuinen  bewateren ,   maar  ook  molens 

drijven.  Digt  vóór  elke  welle  is  eene  fchoone  groo
te  kom ,   vol  visfehen  , 

die  den  patriarch  abraham  geweid  zijn.  En  deze  visfehe
n  worden  niet  al- 

leen door  de  overheid  befchermd,  maar  men  verhaalt  ook  voorbeelden, 
 dat 

gód  de  geenen  ,   die  zig  daar  aan  hebben  willen  vergrijpen  ,  
 onmiddellijk 

ftreng  geftraft  heeft.  Nogthans  ontbreekt  het  met 
 dat  alles  niet  aan  lieden, 

zegt  men,  die  dezelven  zomtijds  
daaruit  halen  (*). 

(*)  On  bladz.  159.  is  reeds  aangemerkt,  dat  men  te  Schiras  ook  zu
ike  heilige  visfehen  vind. 

Eenen  dérgelijken  heiligen  vifebvijver  zag  ik  te  Diarleïr ,   en  naderhand  nog  eenen  te  Salchin , 

ciet  verre  van  Antiochiën. 
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Omtrent  500  huizen  in  deze  Rad  zijn  door  Armeniërs  bewoond.  Hunne 

groote en  pragtige  kerk,  bij  8.  op  de  grondtékening ,   ligt  grootflendeels  in 

puinhoopen  :   daar  Raat  egter  nog  een  gedeelte  van  ,   en  dit  hebben  zij  zeer 
fraai  verfierd  ,   voornaamlijk  met  kostelijke  Perfilche  tapijten.  Buiten  de  Rad 
hebben  zij  ook  nog  eene  kerk ,   bij  9-  •>  die  men  Choddre  Elias  noemt  Ins- 

gelijks hebben  de  Jakobiten  hier  eene  kerk,  doch  hunne  gemeente  beflaat 
flegts  uit  omtrent  150  huisgezinnen.  De  Roomfche  zendelingen  hebben  in 
deze  Rad  nog  geen  vasten  voet  kunnen  krijgen,  fchoon  zij  het  dikwijls  be- 

proefd hebben. 

Ik  hoorde,  dat  de  hakim  laf  dn ,   of  lijfarts  van  den  pafcha,  een  Europeer 
was,  en  oordeelde  het  derhalven  van  mijn’  pligt,  mijne  opwagting,  bij  hem 
te  maken.  Ik  dagt  eenen  Italiaanfchen  of  Franfchen  wondheeler  te  vinden  , 
doch  zag,  tot  mijne  verwondering,  eenen  jongen  Griek  van  omtrent  25  jaa- 
rcn.  De  vloei  van  zijn  vertrek  was  ,   naar  de  Oosterlche  wiize ,   met  een 
kostbaar  tapijt  belegd  ,   en  rondom  bij  de  wanden  was  ook  eene  fraaije  fofa. 
Niet  alleen  zijn  fabel  en  zijne  piRoolen,  die  met  zilver  beflagen  waren,  maar 
ook  zijn  zadel  en  toom,  waaraan  insgelijks  eenig  zilver  was ,   hongen  aan  den 
wand.  Op  de  vraagen,  die  ik  hem  deed,  antwoordde  hij  kort ,   of  in  het  ge- 

heel niet.  Hij  lprak  mij  des  te  meer  van  zijn’  eigen  perfoon.  Hij  had,  éven 
als  andere  Griekfcbe  artzen  der  aanzienlijke  Turken,  een  paar  jaaren  op  eene 

Italiaanfcbe  Univerüteit  geweeR.  Hij  had  veel  op  met  de  Rerrenwichelarij  en 
met  droomen.  Van  de  laatRen  verhaalde  hij  er  verfcheiden ,   die  hun  gevolg 
hadden  gehad.  Rij  voorbeeld,  hij  had  eens  van  een  fpinnewiel ,   dat  in  het  JtalL- 
aansch  roccu  heet,  gedroomd,  en  kort  daar  op  was  zijn  heer  pafcha  van  dit 

gouvernement  geworden  ,   welk  Rocdia  genoemd  word.  Vooral  vergat  hij 

niet  mij  te  zeggen,  dat  hij  bij  den  pafcha  in  groot  aanzien  was,  en  hij 

wagtte  flegts,  dat  deze  rijk  werd  ,   vastlijk  verzékerd  zijnde  ,,  dat  zijn  geluk 

als  dan  ook  gemaakt  was.  Doch  dit  fcheen  nog  wat  ver  af  te  zijn.  Want 

de  pafcha  had  wel  maar  eene  gemaalin  ,   en  in  bet  geheel  geen  flavinnen  , 

waarméde  andere  aanzienlijke  Turken  dikwijls  veel  geld  verfpiilen;  maar  zijne  ge- 

maalin was  eene  zuster  des  fultans ,   die  verkozen  had  in  dêhoofdRad  te  blijven; 

en  de  onderhouding  van  deze  prinfes  kostte  hem  zo  veel,  dat  hij  zelf  nauwlijks 

overeenkomstig  zijnen  Raat  kon  léven.  Men  zegt,  dat  het  doorgaande  zeld- 
-   zaara 
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zaam  is  ,   dat  zulk  eene  prinfes  met  haaren  gemaal  naar  de  provincie  trekt ;   en 

men  wilde  mij  verzékeren,  dat  een  pafcha,  die  het  geluk  heeft  de  dogter  eens 

fultans  tot  eene  gemaal  in  te  krijgen  ,   zij  mag  oud  of  nog  een  kind  en  ico 

mijlen  van  hem  zijn,  noch  meer  vrouwen  mag  némen,  noch  flavinnen  hou- 

den. Men  had  zelfs  voorbeelden ,   zeide  men ,   dat  een  pafcha  zig  van  zijne  ge- 

maalinnen  had  moeten  laten  fcheiden,  wanneer  de  fultan  hem  de  eer  bewees, 

hem  de  prinfes  zijne  dogter  of  zijne  zuster  ten  huwlijk  te  géven;  ja  dat  zom- 

tijds  eene  prinfes  reeds  eenige  maaien  weduwe  was  geweest ,   voor  dat  zij 

huwbaar’,  en  uit  het  paleis  van  den  fultan  gekomen  was.  Tot  een  voorbeeld 

van  de  domheid  der  Turken,  verhaalde  mijn  gewaande  Europeer,  dat  eenige 

voornaams  amptenaaren  van  den  pafcha  niet  eens  een  boot  hadden  kunnen  re- 

géren ,   welk  een  Griekfche  renegaat  gebouwd  had.  Zij  hadden  het  midden  op 

'den  vijver  omgeworpen  ,   en  waren  allen  verdronken. 
Orfa  word  bij  de  Grieken  Edesfa  genoemd.  De  Armeniërs  noemen  het 

Edefia-,  en,  naar  het  gevoelen  van  den  méergemelden  Jood  uit  Praag ,   is  dc- 

zë  ftad  bij  de  oude  fchrijvers  zijner  natie  Ortastum  genoemd.  Het  gouverne- 

ment word  egter  door  de  Turken  nog  fteeds  Roccha  genoemd,  wijl 

eene  ftad  van  dezen  naam,  die  nu  meestendeels  verwoest  is,  in  de  oude 
 tijden 

de  verblijfplaats  des  pafchas  was.  Veele  eertijds  fchoone  ftéden  en
  wélbebouw- 

de  ftreeken  in  dit  gebied  liggen  thans  woest,  en  zijn  aan  derzelver  venvoesters, 

de  omzwervende  Arabers,  Kurden.  en  Turkmannen  verpagt.  De  hoofdtaal  te 

Diarbekr  en  Orfa  is  Turkfch ;   te  Mardin  en  Moful  is  zij  Arabisch ,   en  op  het 

land  tusfehen  Moful  en  Orfa  heeft  de  Kurdifche  taal  de  overhand.  De  in- 

boorlingen, welken  veel  reizen,  voornaamlijk  kooplieden  en  katerdsji,  welke 

laatften  men  bij  onze  voerlieden  kan  vergelijken,  {préken  gemeenlij
k  alle  drie 

de  taaien;  en  als  het  Armen iers  zijn  ,   fpréken  zij  nog  daarenboven  h
unne 

moedertaal. 

Den  laatften  nagt  bragtik  bij  eenen  ArmemTchen  geestlijken  door,  buiten  de 

ftad ,   om  den  volgenden  morgen  voor  het  openen  der  poort  mijne  reis  te
  kun- 

nen aannémen.  Mijn  huiswaerd  fcheen  in  het  eerst  mistrouwend  te  wézen, 

doordien  hij  mij  voor  eenen  Roomschkatholijken  hield.  Maar  toen  ik  mij  voor
 

een’  Engelschman  uitgaf,  welken  landaart  hij  te  Huleb  had  léren  kennen ,   en 

zeer  beminde,  om  dat  die  geen  zendelingen  naar  Turkije  zend.,.,  werd  hij  be- 

Ccc  3   leeÉJj, 



39o 

' »   \ 

REIS  van  MARDIN 

leefd ,   liet  aanftonds  een’  goeden  avondmaaltijd  gereed  maken ,   en  wij  aten  za* 
men  onder  cenen  boom.  Den  l(l;n  Junij  reisde  ik  14  uuren  of  omtrent  10 

mijlen  tot  El  Bir.  (   plaat  LIL )   Op  dezen  weg  zag  ik  veele  geheel  verwoeste 

plaatzen ,   en  dat  niet  alleen  van  dorpen,  maar  op  vier  of  vijf  plaatzen  zag  ik  ook 

puinhoopen  van  groote  gehouwen  fiecnen ,   dus  van  kafteelen  of  andere  grpote 

gebouwen.  De  haast,  met  welken  ik  héden  reisde,  liet  mij  niet  toe,  dezelven 

nauwkeurig  te  onderzoeken:  en,  wijl  mijn  katerdsji,  die  zig  in  het  geheel  aan 

naamen  van  oude  verwoeste  Réden  niet  liet  gelégen  zijn ,   niet  dan  zelden  in 

deze  ftreck  was  geweest,  kon  ik  van  geen  ééne  dezer  plaatzen  den  naatn  te  wé- 

ten bekomen.  Ik  was  dezen  dag  zelf  ménigmaal  zijn  wegwijzer.  Te  Orfa  na- 

melijk had  ik  'naar  de  ligging  van  El  Bir  vernomen,  en  op  het  kompas  gevon- 
den ,   dat  dezelve  west  ten  zuiden  was.  Wanneer  verfcheiden  wégen  in  elkan- 

der liepen,  dwaalde  hij:  en  merkende,  dat  mijn  werktuig  den  weg  kende ,   ver- 

zogt  hij ,   als  hij  twijfelde ,   dat  ik  mijn  uurwerk  zou  vragen ,   werwaard  wij 

moesten  reizen. 

Wij  vonden  aan  dezen  weg  verfcheiden  putten,  bij  dewelken  de  meisjes  uit 

de  naburige  dorpen,  of  van  de  Rammen  Kurden  en  Turkmannen,  die  in  deze 

flreek  zwerven ,   het  vee  drenkten.  Deze  meisjes  hadden  het  aangezigt  niet  be- 

dekt ,   gelijk  die  in  de  Réden.  Het  waren  wélgemaakte ,   van  de  zon  verbrande 

fchoonheden.  Zo  dra  wij  ze  groetten ,   en  van  het  paerd  Rapten ,   bragten  zij 

ons  water,  en  drenkten  ook  onze  paerden.  Men  had  mij  in  andere  gewesten 

dergelijke  beleefdheden  ook  wel  bewézen;  maar  hier  fchénen  mij  dezelven  bij- 

zonder merkwaardig ,   wijl  rebekka  ,   die  voorzéker  in  deze  landRreeken  gebo- 

ren was ,   zig  insgelijks  zo  dienstvaerdig  jégens  reizigers  betoond  heeft.  (Genef. 

XXIV.  18.J)  Mogelijk  heb  ik  zelfs  uit  den  zelfden  put  gedronken,  waaruit  zij 

water  fchepte.  Want  Haran ,   thans  eene  kleine  plaats,  twee  dagreizen  ten 

zuidzuidoosten  van  Orfa,  welke  nog  tégen vvoordjg  door  Jooden  bezogt  word , 

was  waarfchijnlijk  de  Rad,  welke  abraham  verliet,  om  naar  het  land  Kan  aan 

te  trekken,  (Genef.  XII.  4.)  en  hetgeflagt  van  zijnen  broeder  nahor  was  dus 

misfehien  in  deze  land il reek  gebléven  (*). 

Om- 

(*)  Dit  is,  volgens  puhius,  de  ftad  Carm ,   welke  cok  door  eene  groote  neerlaag  der  Romei- 

nen vermaard  geworden  is. 
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Omtrent  eenc  mijl  van  Bir ,   en  als  het  reeds  begon  duister  te  worden ,   ont- 

moette ons  een  Kurd  te  paerd ,   verzckl  door  drie  perfoonen  te  voet.  Ik  was 

alleen  met  mijnen  katerdsji',  doch  wij  waren  beiden  te  paerd.  Een  klein  ge- 

trokken roer  had  ik  vóór  mij  op  het  paerd  liggen,  eepe  pistool  in  den  gordel, 

en  mijnen  fabel  op  zijde.  Den  katerdsji  had  ik  mijne  andere  pistool  bij  zijnen 

fabel  geleend.  Op  het  eerfte  gezigt  zagen  wij  hen  voor  lieden  aan ,   die  wel  lust 

konden  hebben  om  ons  uit  te  kleden ,   en  hielden  daarom  op  een’  zékeren  af- 

pand Ril ,   als  de  voornaam  Rc  ons  aanfprak.  Van  het  Kurdisch  gefprek  ver- 

ftond  ik  niets;  maar  mijn  leidsman  zeide  mij  naderhand,  dat  hij  gevraagd  had, 

of  ik  de  Europeer  was,  die  van  Orfa  zou  komen?  Hij  was  verwonderd  ge- 

weest ,   dat  wij  de  geheele  reis  van  Orfa  tot  Bir  in  éénen  dag  hadden  ondernomen 

e.  z.  v.  Kortom ,   hij  had  in  de  Rad  berigt  van  mij  gekregen  ,   en  was  waar- 

fchijnlijk  nog  dezen  avond  op  het  pad  gegaan  om  meer  volk  te  halen,  en  mijden 

volgenden  dag  te  plonderen.  Doch  nu  was  hij  flegts  met  eene  fpeer  en  eenen 

fabel  gewapend ,   en  zijne  lieden  hadden  geen  ander  geweer  dan  fabels.  En  daar 

wij  ons  fchietgeweer  gereed  hadden ,   oordeelde  hij  het  waarfchijnlijk  raadzaa* 

mer,  ons  ongehinderd  onzen  weg  te  laten  vervolgen.  Ik  volbragtdus  de  bij- 

reis naar  Orfa ,   zonder  dat  mij  op  dezelve  eenig  ongemak  bejegende.  Onder, 

tusfehen  wil  ik  anderen  dergelijken  niet  aanraden.  Het  kan  ligt  gebeuren ,   dat 

een  reiziger  in  eene  onbewoonde  Rreek  eene  partij  lieden  aantreft,  die  uit  ar- 

moede of  zelfs  uit  euvelmoed  zin  krijgen  om  hem  uittefchudden.  Dergelijke 

gevallen  gebeuren  wel  in  Europa.  In  een  land  derhalven ,   waar  inca  niet  anders 

dan  in  gezelfchap  pleegt  te  reizen,  doet  een  vreemdüng  altijd  béter,  als  hij  zig 

niet  alleen  op  weg  begeeft ,   voornaamlijk  op  eenen  weg  van  10  Euitfche mijlen, 

waar  men  fchier  geen  dorp  ziet,  maar  waar  veele  /lammen  Kurden  en  Turk- 

mannen  omzwerven.  Dezen  wagen  zig  zelden  aan  groote  gczellchappcn  ,   ten 

ware  zij  met  den  pafcha  in  eenen  openbaaren  oorlog  leefden.  Zij  hebben  daar 

te  veel  volk  toe  nodig,  en  onder  de  reizigers  zouden  er  eenigen  kunnen  zijn, 

die  hunne  aanvoerders  bij  geval  in  de  Rad  hadden  léren  kennen ,   en  dan  zoude 

de  ganfche  Ram  door  den  pascha  geRraft  worden.  Ook  zijn  all*  de  Rraatrovers 

in  Turkijen  geen  Turkmannen ,   Kurden  of  Arabiërs,  De  meeste  kleine  firaat- 

roverijen  worden  gepleegd  door  lieden  ,   die  uit  den  dienst  van  Turkfche  Réde- 

houders  gejaagd  zijn ,   en  geen  lust  hebben  om  te  arbeiden. 



Te  Bir  (Tudtsch, Bir  adsjik')  kwam  ik  weer  bij  de  kade.  Deze  ftad  ligt  aan 
den  oostlijken  oever  van  den  Eufraat,  en  aan  een  hoog  gebergte.  Naar  de  land- 

zijde is  zij  nog  met  eenen  muur  omgéven ,   die  over  verfcbeiden  heuvels  loopt, 

tusfchen  devvelken  kleine  beeken  afftortcn.  In  den  noordüjken  hoek  der  flad 

ligt  nog  een  klein  k afteel  op  eenen  fteilen  heuvel ,   die  geheel  met  gehouwen 

fteenen  bekleed  is,  welker  buitenfte  hoeken  afgehouwen  zijn,  éven  als  van  het 

dek  der  tweede  piramied  in  de  nabuurfchap  van  Kahira.  Dus  kon  niemand  den 

heuvel  opklimmen.  Om  die  réden  kan  dit  kafteel ,   ten  tijde  als  men  nog  geen 

kanon  had,  als  onoverwinlijk  aangemerkt  zijn :   maar  thans  is  alles  zeer  verval- 

len ,   en  noch  de  ftad ,   noch  het  kafteel ,   die  men  beiden  van  het  daarbij  liggend 

gebergte  kan  overzien ,   zou  het  lang  kunnen  houden.  De  vestingwerken  en  de 

huizen  der  ftad  zijn  allen  van  krijtfteen  gebouwd.  Wanneer  derhalven  de  zon 

daar  op  fchijnt ,   en  de  wind  wat  fterk  waait ,   lijden  de  oogen  zeer  veel ,   beide 

van  het  fterk  ftuiven,  en  van  de  zonneftraalen ,   die  van  den  witten  fteen  terug- 

kaatzen.  Men  vind  thans  in  de  ftad  nauwlijks  500  huizen  meer.  Maar  wijl  al 

de  reizigers ,   die  van  Diarbckr  en  andere  ftéden  van  dit  gewest  naar  Sirië  willen 

gaan ,   te  Bir  over  den  Eufraat  moeten ,   woont  hier  nog  een  mutafillim  van  den 

pafcha  van  Orfa,  een  aga  der  janitzaaner,  een  bediende,  die  van  alle  ladingen 

een  weggeld  (bndsch)  heft ;   en  al  de  Christen  onderdaanen  des  fultans ,   die  hier 

door  komen ,   moeten  ook  kifchlach  betalen.  Uit  de  laatfte  fchattingen ,   zegt 

men ,   werden  in  de  eerfte  eeuwen ,   nadat  de  Mohammedaanen  deze  landen  ver- 

overd hadden,  de  troepen  betaald,  weiken  de  karavanen  verzelden,  en  dus  de 

Christenen  op  hunne  reizen  beichermdcn.  Tégen woordig  hoort  men  van  der- 

gelijke troepen  niet  meer:  en  wanneer  de  Turkfche  gouverneurs  al  eene  bedek- 

king met  de  karavanen  zenden,  moet  deze  bijzonder  betaald  worden.  Onder- 

tusfehen  word  de  kifchlach  nog  fteeds  van  de  Christenen  en  Jooden  gevorderd. 

Dezelve  bedraagt  voor  elk  perfoon  bijna  twee  piasters  (omtrent  vier  mark  lubs.) 

Men  eischte  dezelve  ook  van  mijnen  bedienden ,   die  niet  verpligt  was  iet  te  be- 

talen, fchoon  hij  een  Maroniet,  en  dier. volgens  een  onderdaan  des  fultans  was, 

naardien  ik  eene  firma  van  den  fultan  had  :   doch,  wijl  ik  geen  lust  had ,   om  de- 

ze kleinigheid  zelf  bij  de  Turken  te  lopen,  gaf  ik  lv  m   het  geld  ,   zonder  nader- 

hand aan  de  ontvangers  te  laten  blijken,  dat  zij  van  mijnen  bedienden  eenefchat- 

tïng  geëischt  hadden ,   daar  zij  geen  regt  toe  hadden. 

De 
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De  Eufraat  is  bij  deze  Had  breeder,  dan  de  Tiger  bij  Moful  (*). 
 De  praa- 

ïïïen,  of  vaartuigen,  waarmede  men  overgezet  word,  
vond  ik  flerker  en  be- 

kwaamer ,   dan  ik  dezelven  in  deze  gewesten  verwagtte ;   want  de  kamcelen  en 

paerden  werden  niet  eens  ontladen.  Den  2*n  junij  trok  ik  met
  de  ganfche  kafle 

over  den  vloed;  doch  wij  kwamen  dezen  dag  niet  verder,  dan
  tot  een  verwoest 

dorp  Hak  kot ,   omtrent  ai  mijl  west  ten  zuiden, van  El  bir .   W
ijl  wij  hier  nog 

voor  den  middag  aankwamen,  Helde  ik  vaerdig  mijn  quadrant  
op,  en  vond  uit 

de  waargenomen  hoogte  der  zonne  de  poolshoogte  %6°.  57'.  De  p
oolshoog- 

te van  Bir ,   of  Bir  adsjik ,   kan  men  dus  op  36°.  59'  Hellen. 

In  de  volgende  drie  dagen  reisden  wij  11  mijlen  in  17*  uur  tot  A
chteran.  De 

naamen  der  weinige  dorpen  aan  dezen  weg,  waarvan  zommigen  ganschlijk 
 ver- 

woest zijn ,   vind  men  op  plaat  LH.  Voor  het  overige  ziet  men  hier  niet  veel  merk- 

waardigs. Te  Tfchamurli  is  eene  groote  grot ,   in  de  rotzo  uitgehouwen ,   waar- 

in reizigers  bij  flegt  weeder  eene  fchuilplaats  vinden.  Hier  hoorde  ik 
,   dat  men 

te  Bir  dergclijke  grotten  heeft.  Achteran  fchijnt  eene  aanzienlijke  plaat
s  te  zijn 

o-eweest,  doch  thans  is  het  maar  een  flegt  dorp.  De  huizen  z
ijn  hier  geheel 

van  ongebakken  vormHeenen  opgebouwd,  en  hebben  o
mtrent  de  gedaante  van 

een  fuikerbrood :   eene  wijze  van  bouwen ,   die  men  niet  alleen  in  veele  dorpen 

omflreeks  Haleb ,   maar  zelfs  in  de  voorfléden  dezer  Had  ziet.  Aan  de  
noord- 

oostzijde van  het  dorp  Achteran  ziet  men  nog  veel  van  eenen  ouden  
muur  om 

eenen  heuvel,  insgelijks  eenen  ouden  Chan,  die  gewelfd,  en  in  het  gehee
l  flerk 

gebouwd  geweest  is. 

Den  6den  junij  verliet  ik  met  eenige  kooplieden  onze  kafle ,   en  kwam  dien- 

zelfden dag  te  Haleb.  Wij  kwamen  door  een  dorp  Hcilan ,   naar  de  mening 

der  Christenen,  dus  genoemd  van  de  keizerin  helena ;   want  deze,  zegt  men, 

heeft  de  waterleiding  van  hier  tot  Haleb  gebouwd ,   welke  de  Had  nog  van  wa- 

ter voorziet.  Vervolgens  kwamen  wij  door  eene  bekoorlijke  landflreek  tus- 

fchen  enkel  tuinen  en  boomgaarten ,   die  door  den  kleinen  Aroom  Koik  bewaterd 

worden  en  alwaar  de  inwoners  der  Had  ’s  zomers  een  zeer  aangenaam
  verblijf 

vinden.  
Niet 

(*)  Omtrent  80  dubbele  fchreeden  of  380  tot  400  voet,  gelijk  de  Ei
ve  bij  Melsfsn. 

II.  DEEL.  Ddd 
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Niet  verre  van  onzen  weg  van  Bir  naar  Haleb ,   en  omtrent  io  uuren  wes't- 
noordwest  van  de  eerstgemelde  plaats  ligt  Aintab,  eenc  flad  omtrent 

zo  groot  als  Trablos  (Tripoli  in  Sirië.)  Zij  is  met  geen  muur  omringd,  doch 

midden  in  dezelve  is  eenc  bergvesting.  Anzas ,   eene  verwoeste  flad'  noord  ten 
westen  7   uuren  van  Haleb,  is,  zegt  men,  op  dezelfde  wijze  gebouwd  geweest. 

Zij  lag  in  de  nabuurfchap  van  Klis ,   eene  Rad ,   die  thans  nog  wél  be- 

woond is.  Bombadsch,  een  dorp  niet  verre  van  den  Eufraat,  is  vermoedelijk 

het  voormalig  Manbii  of  Bambyce.  Men  zegt ,   dat  in  de  ftrcek  van  Haleb  nog 

overblijfzels  eener  Rad  gevonden  worden,  die  men  Chanafera  noemde;  ook  zei- 

de  men,  dat  7*  uuren  noordwestwaard  van  Aintab  nog  eene  flad  ligt,  Rawant 

genoemd. 
De  berigten,  welken  ik  van  de  verfcheiden  Rammen  der  Arabiërs  bekomen 

heb,  die  met  hunne  veekudden  in  zulke  gewesten  van  Arabië,  die  van  dorpen 

en  Réden  ontbloot  zijn,  en  in  de  naburige  provinciën  omzwerven,  vind  men 

reeds  in  de  Befchrijving  van  Arabië.  Op  mijne  reis  had  ik  geen  gelegenheid  om 

met  Turkmannen  en  Kurden  bekend  te  worden.  Onder tuslchen.  kreeg  ik  door 

de  vriendfehap  van  den  heere  doktor  patrick  russel  te  Haleb,  die  dikwijls 

bezoek  van  hunne  voornaamfle  opperhoofden  had,  de  volgende  lijflen  van  hun- 

ne onderfcheiden  Rammen,  die  den  aardrijkskundigen  lezer  ontwijfelbaar  aange- 

naam zullen  zijn.  Veeie  Rammen,  daarin  gemeld,  zijn  wel  flegts  klein,  hunne 

naamen  misfehien  nieuw,  en  zullen  eerlang  weêr  in  vergetelheid  geraken.  Daar- 

enboven is  de  opgegeven  grootte  van  deze  Rammen  waarfchijnlijk  altijd  niet 

nauwkeurig.  Doch  zommige  Rammen  zijn  oud  en  nog  aanzienlijk :   en ,   het 
geen  deze  lij  Ren  bijzonder  merkwaardig  maakt,  is,  dat  daarin  is  aangewezen  „ 
welke  Rammen  Kurden  en  Turkmannen  hun  verblijf  veranderen. 

Lijst  van  de  verfcheiden  fiammen  0^*0. 

Turkmannen  . 

De  Ram  Bekddi  heeft  12000  huizen ,   dat  is  tenten,  en  woont  m 

het  gouvernement  Orfa. 

Mcdmalenli  heeft  500  tenten "j  . 
Bmndir  heeft  30.0  teuten. 

)>  in  het  pafchalik  Orfa, 
j 
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Jól Pehlivanli  heeft  15000  tenten  en  woont  tusfehen  Siwa
s  en  An- 

gur (Angora). 

j£=>  Kudsjikli  heeft  10000  tenten  tusfehen  Siwas  en  Angur.
 

y j]  Aufchir  heeft  5   00  tenten ,   ) I 

}•
 

in  de  ftreek  van  Siwas 

en  Angur. Dsjerid  heeft  500  tenten 
, 

cé£)  Lek  heeft  1000  tenten  , 

Beherli  heeft  1000  tenten, 

^3 j S   Jghfje  Kiuneli  heeft  500  tenten,  ] 

Aeè  Scham  biadli  heeft  500  tenten  tusfehen  Siwas  en  Angur . 

Cjy.  Irak  heeft  1000  tenten,  ^In  den  zomer  bij  Siwas,  en 

\iUc  Dsjcfr  ghananli  heeft  200  tenten,  j   in  den  winter  in  Tzor  (*)• 
Rihanli  heeft  2000  tenten.  In  den  zomer  in  de  ftreek  van 

Siwas ,   en  in  den  winter  in  de  ftreek  van  Haleb. 

Kuluk  heeft  200  tenten.  In  den  winter  bij  Adene,  en  inden  zomer 

in  de  ftreek  van  Kaifari. 

\ö\ó  Dadli  heeft  200  tenten.  In  den  zomer  in  de  ftreek  van  Kaifari  en 

des  winters  in  het  pafchalik  Orfa. 

Aulmhli  heeft  200  tenten  in  de  ftreek  van  Haleb. 

Dsjadsjeli  heeft  1000  tenten, 

ei' j-y  Kirfak  heeft  2000  tenten, 

fiy  sob  Dadé  Br  kan  heeft  1000  ten
ten, 

0bLs  Kabeli  heeft  1000  tenten , 

ay  Kara  kojunli  heeft  500  tenten, 

Jj> Sufulir  heeft  500  tenten , 

cJje&Sji  Kulmdsjefii  heeft  500  tenten, 

1 

j>  in  de  ftreek  van  Aintah J 
in  de  ftreek  van  Harnas- 

ko  (**). in  de  ftreek  van  Siwas. 

} 

Buren ïk  heeft  12000  tenten  in  de  ftreek  van  Angur. 

JóZlA 

*   n   ,   deze  iij=t  eerst  lang  na  mijn  vertrek  van  Haleb,  e
n  wel  zonder  vertaling.  De 

mL  Waar  dit  El  Tzor  ligt ,   wee, Met.  Tim  *1  he,  denk
. 

l'jk  niet  zijn,  wijl  dit  ve;re  van  Siwas  ligt.
  _ 

•••<■*)  De  opncrhoofJea  der  ftammen  zijn  in  dienst  van  
den  pafcha ,   en  wonen  te  Damaska. 

'   /   “   Ddd  2 
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tJ&é  Eilebkeli  heeft  2000  tenten.  Van  dezen  Ham  woont  de  eene 
helft  in  het  pafchalik  Siwas ,   en  de  andere  helft  in  de  flreek 
van  Haleb. 

W»/  Karadsjekerd  heeft  500  tenten  in  de  flreek  van  Kaifari. 

Schcrejli  heeft  500  tenten ,   "j 
oM  Aiali  heeft  1000  tenten, 

Fidsjeli  heeft  200  tenten. 

no  v, 

Eimer  heeft  500  tenten, 
Tuchtamarli  heeft  500  tenten. 

V3  Saradsj aller  heeft  500  tenten, 

cA^==  Kikli  heeft  2000  tenten,  1 

Vc  Afehdinli  heeft  500  tenten  , 

AusferU  heeft  1000  tenten, 

Dinde/chli  heeft  500  tenten, 

(J^t ?■  ̂  ’>«  Mufa  beikli  heeft  500  tenten , 

c_s'"W‘->  Ditümli  heeft  3000  tenten, 

in  Siriën ,   voornaamlijk 
>in  het  pafchalik  van  Da- 

tnasko. 

}
*
 

in  de  flreek  van  Aintab. 

K. .'«r.s.i.v. 

r,y,\ 

Lijst  van  verfcheiden  zwervende  Jlammen 
Kurden 

.wL Kafekenli  heeft  ioco  tenten , 

ij  TVadakknli  heeft  5000  tenten, 

cAi/'yj  Brasfeli  heeft  1000  tenten, 

cJ'd  Ktrukkile  heeft  1000  tenten  , 

Schikaki  heeft  1000  tenten, 

Kuranli  heeft  5000  tenten, 

Kudsjumanli  heeft  5000  tenten, 

Mamanli  heeft  5000  tenten, 

,   ,*  w   Sebki  heeft  500  tenten, 

Alle  deze  ftammen  hou- 

den zig  des  zomers  in  de 
flreek  van  Hars  op,  en 

>des  winters  in  de  flreek 

van  Ajy,  Ruan  of  Er- 
wan  in  Perfië. 

t-Avj*=  SuranU  heeft  500  tenten, 

j   Jubb  a   badenli  heeft  50 o   tenten  , 

Dsjummandenli  heeft  1000  tenten. 
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Alle  deze  Rammen  zwei*. 
>ven  in  de  pafchaliks  Art- 
zerum  en  Diarbekr  om. 

<JVv i   Serki  heeft  500  tenten, 

tjooL-?  Badell  heeft  2000  tenten, 

JêUvi  Schadli  heeft  10000  tenten, 

Aisfüli  heeft  iooo  tenten, 

Dsjehanebkeli  heeft  10000  tenten 

Jalianli  heeft  500  tenten.  j 

Maurifi  heeft  1000  tenten,  in  den  zomer  in  de  ftreek  van 

Artzerum  en  des  winters  in  de  ftreek  van  Orfa. 

JiiU* ys  Mufianli  heeft  2000  tenten  in  de  flreek  van  den  berg  Sinds j ar ; 

o' 'j&yt  Rfchwan  beeft  12000  tenten,  des  zomers  in  de  ftreek  van  Siwas 
en  des  winters  in  de  ftreek  van  Hal  eb, 

Milli  heeft  11000  tenten,  des  zomers  in  de  ftreek  van  Art  zerum  on 

des  winters  in  de  ftreek  van  Orfa  (*). 

afchk  Dhatdeb  heeft  aeooo  tenten  tusfehen  S'öwerek  en  Artzerum. 

0i'jbsrAi  Bidsjakli  heeft  icooo  tenten  in  de  nabijheid  van  Söwerek. ‘i/*. 

Kuresjekli  heeft  500  tenten  in  de  ftreek  van  Aintab. 

jc  oAi  f   Auksje  afenli  heeft  5000  tenten  in  de  ftreek  van  Klis. 

0i3i£=» f>  Kara  kidsjeli  heeft  2000  tenten  tusfehen  Orfa  en  Diarbekr. 

<Jii Ijs*  Hadsjtbanli  heeft  200  tenten  ,   des  zomers  in  de  ftreek  van  Si- 

was en  des  winters  in  de  ftreek  van  Orfa. 

Kiki  heeft  1 000  tenten  in  de  ftreek  van  Mardin. 

if  Beifeki  heeft  1000  tenten, 

'cjjf jo  Dukerli  heeft  1000  tenten, 
e.^jS~D  Kun fjekli  heeft  500  tenten ,   > 
jfltmali  heeft  1000  tenten  * 

J2*  Hauidli  heeft  2000  tenten , 

in  de  ftreck  van  Orfa. 

A.\A>  Sebanli  heeft  1000  tenten, 

Ralldsjeïï  heeft  400  tenten, 

[fx*  Dsjakli  heeft  700  tenten, 

f-
 

allen  noordwaard  van 
Aintab. 

Een 

■   (*j  Deze  ftam  is  onderfcheiden  van  den  ftarn  Milli,  waarvan  bl.  370  gewaagd  is.  Deze  Iaat. 

fie  heeft  omtrent  sooo  tenten. 

Ddd  3 
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Een  koopman  van  Mardin ,   die  verfcbeiden  reizen  tusfchen  deze  ziine  ge- 

boorte ft  ad ,   Haleb  en  Konjlantinopel  gedaan  had ,   heeft  mij  ook  nog  de  naamen 

der  volgende  ftammen  Kurden  opgegéven. 

De  ftam  cf j»  Schech  Bisni  heeft  10000  tenten,  cn  weid  zijne  kud- 
den tusfchen  Mardin  en  Bolt. 

cf'Kf /A,  ScherkianÏÏ  heeft  800  tenten  in  de  vlakte  tusfchen  Mardin  en  O) fa. 
Surkfchi  heeft  2000  tenten  en  huizen  in  de  bergagtige  ftreek 

van  Mardin. 

ojo  Dodeki  heeft  600  tenten, 

<_}.>(, Kumbel  heeft  300  tenten , 

rZifs-ï  Piran  AH  heeft  1000  tenten  tusfchen  Mardin  en  A 'isfabin. 

j-  tusfchen  Mardin  en  Orfa. 

Berifi  heeft  400  tenten  tusfchen  Mardin  en  Moful. 

ïfyk  Huleri  heeft  200  tenten  tusfchen  Mardin  en  Orfa. 

cj\/^  Dsjerki  heeft  250  tenten, 
Chaladsje  heeft  300  tenten , 

(J.oc  Dembali  heeft  500  tenten, 

Drifchanli  heeft  350  tenten  , 

SuhanH  heeft  700  tenten.  Deze  ftam  is  thans  zonder  opper- 

hoofd ,   en  heeft  zig  onder  verfcheiden  der  voorgemelde 
ftammen  verdeeld.  1 

in  de  ftreek  van  Mardin. 

zuidwaard  van  Diarbekr 

(*)• 

js Kiablor  heeft  300  tenten  in  de  ftreek  van  Mardin. 

Selifie  heeft  1000  tenten  tusfchen  Artzerum  en  Perfië. 

Eumeranli  heeft  900  tenten  in  de  bergagtige  ftreek  van  Mardin. 

Kerken  heeft  300  tenten  tusfchen  Sindsjar  en  Dsjejire. 

Schechanie  heeft  250  tenten  in  het  gouvernement  Mardin  (**). 

Nidsjari heeft  200  tenten  en  woont  insgelijks  in  het  gebied  Mardin. 

Van  denzelfden  koopman  heb  ik  ook  de  naamen  der  volgende  Arabifche 

ftammen  bekomen ,   die  allen  in  de  ftreek  van  Khabur  wonen.  Zij  zijn  egter 
klein 

(?)  Vetlen  van  de  votigc  welde  ftaannen  in  de  bergagtige  ftreek  wonen  vvaarfchijnlijk  des  win- 

ters in  dorpen  gelijk  de  Kurden  te  Schech  Chan,  bl.  378.  en  de  inwoners  te  jdnkfcha,  bl.  3». 

(**)  Lescn  /ijn  mrsfehien  de  évengemeldc  Kurden  te  Schech  Chan. 
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klein  in  vergelijking  van  den  Ram  Tai,  en  liaan  misfchien  zelfs  onder  de  beie
ner- 

ming  van  denzelven. 

ur->.  Bern  Kaab  heeft  rioo  tenten» 

Bekkhara  heeft  900  tenten. 

sjAap».  Heels jafche  heeft  5 00  tenten. 

oLAjó  Dlabat  heeft  600  tenten. 

Scherabe  heeft  700  tenten ,   en  is  onder  andere  Rammen  verdeeld". 

De  Kurden  en  Turhnannen  zijn  Mohammedaanen.  De  voornaamRe  geRagten 

van  de  eerflen  zijn  oorfpronglijk  uit  Kurdeflan ,   gelijk  die  der  laatRen  uit  Turke- 

Jlan.  Inzonderheid  zijn  veelen  derzelven ,   zegt  men ,   hier  gebléven ,   die  met 

het  léger  van  tjmur  lengk  naar  deze  gewesten  kwamen.  De  gemeene  Turk- 

mannen  en  Kurden  egter  zijn  meestendeels  oorlpronglijk  uit  de  gewesten,  waar 

zij  thans  omzwerven,  en  gedecltlijk  van  Christlijke  afkomst.  Want,  de  dor. 

pen  dezer  arme  lieden  van  tijd  tot  tijd  zo  door  de  Turkfche  Rédehöuders ,   als 

door  de  omzwervende  horden  verwoest  wordende ,   vonden  zij  geen  ander  mid- 

del om  te  bcRaan,  dan  zig  zelven  onder  de  befcherming  dcrTurkmannen,  Kur- 

den en  Arabers  te  begeven:  en  hier  noch  kerken,  noch  geestlijken  hebbende, 

vergaten  zij  allengs  beiden ,   hunnen  godsdienst ,   en  hunne  moedertaal.  De  ontijdige 

ijver  der  Oostcrfche  geestlijken  heeft  ook  veel  tot  den  ondergang  van  het  Chris- 

tendom toegebragt.  Zo  zegt  men,  bijvoorbeeld,  dat  de  geheele  Ram  Pehliwanli 

uit  Armenifche  Christenen  beRaan  hebbe.  Dezen  verzogten  van  hunnen  bis- 

fchop ,   dat  de  vasten  gematigd,  ten  minsten,  hun  vcröorlofd  mogt  worden , 

in  dien  tijd  melk,  boter  en  eijeren  te  éten.  Dit  werd  hun  geweigerd,  zegt  men, 

en  daarop  is  de  geheele  Ram  Mohammedaanse!)  geworden..  Thans  word  hij  on- 

der de  Turkmannen  gerékend. 

De  opperhoofden  der  omzwervendc  Kurden  en  Turkmannen  noemt  men  Aga. 

Men  zegt,  dat  de  laatftea  niet  zo  zeer  op  hunnen  adeldom  ftaan;  maar  dat  de 

Kurden  niet  minder  trots  daar  op  zijn,  dan  de  fchechs  der  Bedouin
en.  Hunne 

wpze  van  denken  verfchilt  van  die  der  Arabieren  hierin  ,   dat  zij  bij  de  geb
oor- 

te eener  dogter  meer  vreugde  betonen,,  dan  wanneer  hun  een  zoon  gebo
ren 

word.  Want  zij  mogen,  als  Mohammedaanen,  meer  dan  ééne  vrouw  
trouwen, 

en  een  Aga  der  Kurden  neemt  niet  gaern  een  meisje  van  geringe  gebooite.. 

Men  zegt,  dat  een  Kurd  van  een  oud  geflagt.  wel  50  beurzen,  of  over  de  16
500 

rijksdl 

l 
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rijksd, ,   voor  zijne  dogter  vraagt,  en  haar  maar  eene  kleine  huwelijksgift  geeft, 

daar  in  tegendeel  de  aanzienlijke.  Turken  en  Arabiërs  gemeenlijk  niet  alleen  alles, 

wat  zij  van  den  bruidegom'  bekomen ,   maar  nog  wel  meer  tot  de  bruidfehat  be- 
ftéden.  Dus  zijn  veele  dogters  bij  hen  een  rijkdom. 

De  Kurden  en  Turkmannen,  welken  verfpreid  wonen  in  dorpen,  hebben 

dikwijls  een  opperhoofd  onder  zig.  In  de  dorpen  tusfehen  den  Tiger  en  lvurde- 
ftan  hoorde  ik  bij  voorbeeld  van  de  Kurdifche  geflagten  Badsjelan ,   Lak,  Sarilie , 

e.  z.  v. ,   van  dewelken  elk  eenen  kichja  heeft.  Deze  is  egter  niet  als  een  over- 

heidspcifoon  aantemerken ,   maar  veeltijds  zo  wel  een  boer  als  de  overigen  van 

zijn  geflagt.  Doch ,   wijl  hij  de  meeste  bekwaamheid  heeft ,   om  van  wégens 
hun  met  de  Turkfche  overheid  te  {préken ,   of  om  verfchillen  te  vereffenen , 

agt  hij  zig  verpligt  hun  voorfpraak  en  zaakvoerder  te  zijn ,   zonder  daarvoor  de 
minfle  beloning  te  trekken.  Voor  het  overige  vind  men  éven  zo  zelden  Kur- 

difche en  Turkmanfche  geflagten,  die  geflagtregisters  hebben,  als  Arabifchc (*). 
Schoon  ik  niet  te  Kaifari,  Tokat ,   Artzerum  en  Wan  geweest  ben,  zal  ik  egr 

ter  eenige  reiswégen  der  waard  opgéven,  welken  ik  van  lieden  bekomen  heb, 

die  paerden  en  muilezels  aan  kooplieden  verhuurden,  en  die  wégen  dus  zeer 
wél  kenden.  Zij  rékenen  naar  uuren.  Doch,  wijl  de  wégen  niet  altijd  regt, 
en  dikwijls  ook  over  bergen  gaan ,   kan  men  in  de  aardrijkskunde  voor  elk  uur 

op  zijn  hoogst,  denk  ik,  eene  halve  aardrijkskundige  mijl  Rellen. 

IV eg  van  Diarbékr  naar  Artzerum. 

Van  Diatbekr  tot  Scherbettin  Chane  6   uuren.  Verder  tot 
Burdenisch  Chane  6   uur.  'I'ot  cyU.  Orta  Chan  6   uur. 

Tot  cyki.  <jA->  Bosch  Chan  4   uur.  Tot  jL*  pab  8   uur.  Tot  cvA  Tsppe 
8   uur.  Tot  Tfcliun  8   uur.  Tot  ̂    ̂    Horhor  8   uur.  Tot 

Koifmir  7   uur.  Tot  tTf  Melikan  8   uur.  Tot  o" Bdsch  kol  6 

uur.  I’ot  Dusle  7   uur.  lot  Chanedsje  6   uur.  en  verder  tot 
fJi/W1  Artzerum  6   uuren.  Dus  van  Diarbékr  tot  Artzerum  94  uuren.  Van 
Artzerum  tot  Kasr  rékent  men  6   dagreizen.  We* 

{*)  Befcbrijving  van  Arabië,  bl,  15, 

1 
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Weg  van  Kaifari  naar  Diarbekr ,   en 

van  hier  naar  Tokat. 

Van  Kaifari  tot  Barfoma  Chan  4   uuren.  Verder  tot  Sultan  Chan  4   uur.  Tot 

Dsjamerek  6   uur.  Tot  Schalier  Kisle  8   uur.  Tot  Chane  9   uur.  Tot  Ulasch 

9   uur.  Tot  Kangal  9   uur.  Tot  Aladsje  Chan  6   uur.  Tot  liasfan  tfchellebi  7 

uur.  Tot  Hakim  Chane  5   uur.  Tot  Charren  6   uur.  Tot  Ogurli  4   uur.  Tot 

Dangisli  8   uur.  Tot  Maaien  4   uur.  Tot  Arpaud  7   uur.  Tot  Charpud  6   uur. 

Tot  Hahiifi  6   uur.  Tot  Bas  Chan  9   uur.  Tot  Orta  Chan  4   uur.  Tot  Burde. 

■nis  Chan  6   uur.  Tot  Scherbettin  Chane  6   uur.  en  verder  tot  Diarbekr  6   uuren. 

Dus  van  Kaifari  tot  Diarbekr  139  uuren. 

Van  Diarbekr  naar  Tokat  reist  men  meestendeels  denzelfden  weg.  Namelijk 

van  de  eerstgemelde  ftad  tot  Ulasch  99  uuren.  Verder  tot  Siwas  7   uur.  Tot 

Jengi  Chan  12  uur.  Tot  Bolus  7   uur.  en  verder  tot  Tokat  7   uuren.  Dus  in 

alles  van  Diarbekr  tot  Tokat  132  uuren. 

Weg  van  Tokat  naar  Amafia. 

Van  Tokat  tot  Igna  Chan  zijn  6   uuren.  Verder  tot  Turhal  8   uuren,  en  tot 

Amafia  8   uuren.  Dus  van  Tokat  tot  Amafia  22  uuren. 

Wegen  van  Wan  naar  Diarbekr  en  Artzerum. 

Deze  reiswegen  heb  ik  van  eenen  Armeniër  bekomen ,   die  in  zijne  jeugd 

veel  in  die  gewesten  gereisd  heeft.  De  afltand  der  plaatzen  is  derhalven  mis- 

leiden zo  nauwkeurig  niet ,   als  de  voorgaanden ,   die  ik  van  Katerdsjis  heb. 

Van  Wan  tot  Mirak  8   uuren.  Verder  tot  Ardisch  7   uur.  Tot  Malusgerd  10 

uur.  Tot  Boftandibi  9   uur.  Tot  Jeficl  hoi  8   uur.  Tot  Mellik  koi  II  uur.  Tot 

Chanis  8   uur.  Tot  Turtan  8   uur.  Tot  Ertif  6   uur,  en  van  hier  tot  Artzerum 

6   uuren. 

Op  den  weg  naar  Diarbekr  reist  men:  van  Wan  tot  Wastan  6   uuren.  Tot 

Telia  8   uur.  Tot  Tatwan  10  uur.  Tot  Surp  9   uur.  Tot  Tzaik  8   uur.  Tot 

Sugurd  ii  uuren,  en  van  Sugwd  nog  4   dagreizen  tot  Diarbekr. 

II.  deel. Eee 

AAN- 
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AANMERKINGEN  over  SIRIEN,  en  INZONDER-  ' 

HEID  over  de  BEWONERS  van  den  BERG 

LIBANON. 

.J^ij  mijne  aankomst  te  Haleb  begaf  ik  mij  aanftonds  naar  het  huis  van  den 

Hollandfchen  konful ,   den  heer  van  maseijk  ,   die  mij  reeds  had  genodigd  ais  ik 

nog  te  Basra  was,  en  werd  op  het  aliervriendlijkst  ontvangen.  Ik  ontmoette 

hier  het  aangenaamfte  gezelfchap ,   dat  ik  zédert  eenige  jaaren  genoten  had ,   en 

zelfs  landsgenootcn;  want  de  heer  van  masetjk  was  uit  Holjiein  van  geboorte, 

en  dus  een  geboren  onderdaan  des  konings  van  Deenmarken ,   en  zijne  egtge- 

noote  was  eene  geboren  goverts  van  Hamburg.  Mijn  vriendlijke  huiswaard 

verzuimde  niets,  waar  door  hij  mijn  verblijf  in  de  ftad  kon  veraangenamen. 

Hij  bragt  mij  eerlang  in  kennis  bij  de  overige  Europeërs ,   die  hier  woonden ; 

voornaamlijk  bij  den  heerPURij,  ecnen  koopman,  die  zijn  medehandelaar  was, 

en  bij  hem  woonde ;   insgelijks  bij  den  heer  doktor  patrick  rosse l   ,   eenen 

waardigen  broeder  van  den  uitgever  der  Befchrijving  van  Jleppo;  bij  den  heere 

dawes,  predikant  bij  de  Engeifche  faktorij  alhier;  bij  den  tégenwoordigen  pro- 

konful,  den  heere  preston  ,   bij  dc  heeren  smith,  abbot  en  de  overige  Engei- 

fche kooplieden.  Ik  vond  mij  dus  als  op  eens  weer  onder  e:ne  menigte  van  Eu- 

ropefche  vrienden ,   wier  aangenaame  omgang  mij  ras  al  het  ongemak  deed  verge- 
ten ,   dat  ik  tot  hier  toe  uitgeftaan  had.  Ondertusfchen  vond  ik  te  Haleb  een 

bevel  van  zijne  koninglijke  majefteit  van  Deenmarken ,   om  van  hier  naar  Cy- 

prus te  reizen ,   en  de  opfchriften  optezoeken ,   welken  de  heer  doktor  pocock  al- 

daar afgefchréven  heeft,  en  die  de  geleerden  in  Europa  voor  Phenijisch ,   en  dus 

voor  zeer  merkwaardig  verklaard  hebben.  De  inwoners  van  dit  eiland  hadden 

voor  eenigen  tijd  hunnen  ftédehouder  vermoord ,   en  waren  nog  in  de  wapenen ; 

het  fcheen  dus  niet  zeer  raadzaam  te  wezen ,   deze  reis  aanftonds  te  aanvaarden. 

Wijl  egter  de  krïjgsgerugten  van  verre  dikwijls  gevaarlijker  luiden,  dan  zij  in- 

iedaad  zijn,  haastte  ik  mij  om  naar  Scanderone  te  komen,  om  van  hier,  zo  dra 

ik  herigt  zou  bekomen,  dat  ileg's  in  Larneca ,   waar  pocock  de  opfchriften  ge- 

von- 
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vonden  heeft,  rust  heerschte,  aanftonds  naar  Cyprus  te  kunnen 
 vertrekken. 

Van  Cyprus  reisde  ik  naderhand  ook  nog  naar  Jaf  % ,   Jerufalm ,   Akke ,   Seidt , 

Damasko ,   Tripoli ,   Ladakia,  cn  kwam  weer  te  Haleb,  om  hier  eene  karavane 

aftewagten ,   met  dewelke  ik  door  Natoliën,  namelijk  over  Adene ,   Konje ,   Kutha- 

ja  en  Eurfa ,   naar  Konjlantinopel  kon  gaan.  Doch  ik  moet  de  befchrijving  van 

deze  reis  voor  het  volgende  deel  fparen.  Ik  zal  hier  alleen  nog  eenïge  aanmer- 

kingen over  Siriën  in  het  gemeen  invoegen. 

SiRiëN  word  in  verfcheiden  groote  gewesten  verdeeld,  welker  ftédehouders 

drie  paerdcnllaerten  hebben.  Het  gebied  van  Damasko  is  het  grootfte  cn  voor- 

déligfte  van  dezelven;  want  daartoe  behoort  thans  ook  het  geheele  Beloofde 

land.  Daarop  volgt  het  pafchalik  Haleb.  De  palchas  van  Tripoli  en  Seïde  heb- 

ben wel  ook  groote  gewesten  onder  hun  bevel;  maar  de  meeste  onderdaanen 

van  hun  wonen  op  het  groot  gebergte  <A^A  Libanon ,   en  dezen  zijn  niet  alleen 

aanhangers  van  verfcheiden  fekten  en  godsdienften,  maar  veelen  hunner  liaan 

ook  nog  onder  Schechs  en  Emirs  van  hunn’  eigen  landaard ,   die  zékere  diatrikten 

van  de  pafchas  pagten,  doch  hunne  pagt  menigmaal  niet  eerder  betalen ,   dan 

wanneer  de  Turken  dezelve  met  een  léger  komen  invorderen ,   hetwelk  altijd 

zeer  kostbaar  word. 

De  oude  Sirifche  taal  heeft  hier  reeds  voor  lang  voor  de  Arabifche  moeten 

wükcn.  Men  zegt  wel ,   dat  men  in  het  gebied  van  Damasko  nog  eenige  weini- 

ge dorpen  aantreft,  waar  tégen woordig  nog  Sirisch  gefproken  word;  doch, 

dat  dit  zeer  van  de  onde  Sirifche  taal  afwijkt  (*).  De  Kurden  en  Turkman- 

nen,  welken  op  Dsjabbel  el  had  on  in  de  ftreek  cyUT^l) 

M'  kata  el  turhnan  wonen,  of  in  Siriën  onder  tenten  léven,  fpréken 

flegte  Kurdifche  en  Turkfche  taaluitfpraakcn :   en  zédert  dat  dit  land  on- 

der de  gehoorzaamheid  der  Turken  is,  daar  dikwijls  pafchas  herwaard  komen, 

d:e  o-een  Arabisch  verftaan ,   is  het  Turksch  zo  wel  in  dit  land  als  in  alle  de 

ove- 

{*}  Een  zogenoemde  prins  van  den  berg  Libanon  heeft  mij  willen  verzékeren  ,   dat  men  op 

het  gebergte  niet  verre  van  Tripoli  in  het  gebied  Dennie  een  dorp  Kadis  vind,  alwaar  de  boeren 

een  (legt  Sirisch  fpréken.  Andere  reizigers  mogen  onderzoeken,  of  dit  zo  zij,  en  hoe  veel  het 

faédendaagfch  Sirisch  van  het  oude  afwijke. 
Eee  2 
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overige  provinciën  des  fultans,  om  zo  te  fpréken ,   de  hoftaal  geworden.  Nog- 
thans  is  deze  taal  hier  nog  niet  gemeener  dan  omtrent  het  Fransch  in  Duitsch- 
land. 

De  Mohammedaanfche  godsdienst,  en  wel  de  lekte  Stinni,  is  in  dit  land  de 
hccrfchcnde.  Ondertusfchen  vind  men  hier  ook  jooden,  Christenen ,   Metaueli, 
Drufen ,   Nasfairiërs ,   Ismaëliten ,   en  aanhangers  van  andere  lekten  ,   aan  welken 
de  overige  inwoners  zig  weinig  kreunen,  en  die  een  reiziger  derhalven  niet  kan 
léren  kennen. 

De  Jooden  wonen  in  Héden  ,   en  zijn  meest  allen  Talmudisten.  Te  Damas- 
ho,  zegt  men,  vind  men  ook  nog  eenige  Karaken  en  Samaritaanen ;   maarderzel- 
ver  getal  is  in  het  algemeen  niet  grooot.  De  Sameritaanen  hebben  hun  voor- 
naamfte  verblijf  te  Sic  hem  en  te  Nablos. 

Daar  zijn  nog  zeer  veele  Christenen  in  Siriën ,   voornaamlijk  op  den  berg 
Libanon,  alwaar  de  Maroniten,  onder  de  befcherming  der  Drulen,  nog  eene 
foort  van  heerfchappij ,   ten  min  Hen  veel  meer  vrijheid  en  aanzien  hebben ,   dan 
in  de  Héden.  De  Maroniten  zullen  ook  wel  de  talrijkrten  zijn.  Zij  erkennen 

den  paus  als  hun  geestlijk  opperhoofd,  en  willen  bewéren,  dat  zij  te  allen  tijden 

ijverige  aanhangers  van  de  Roomfche  kerk  geweest  zijn  (*).  Zij  verkiezen 
hunne  patriarchen  zelven ,   doch  laten  hem  door  den  paus  in  zijn  ampt  bevesti- 

gen, en  dan  krijgt  hij,  zo  ik  het  wél  heb,  tévens  den  titel  van  Patriarch  van 

Antioclnën.  Voor  het  overige  fchijnen  zij  zig  niet  veel  aan  den  paus  te  Horen. 

Want  men  heeft  voorbeelden,  zegt  men,  dat  de  Europefchc  monniken,  wel- 
ken op  den  oerg  Libanon  wonen ,   hadden  wéten  te  bewerken ,   dat  iemand  ver- kozen 

(*)  Het  fchijnt  ondertusfchen ,   dat  zij  tot  het  jaar  1600  weinig  gemeen  fchap  met. hunne  Euro- 
pefche  geioofsgenooten  gehad  hebben.  Omtrent  dien  tijd  zond  de  paus  cenen  afgezant  naar  den 

berg  Libanon,  om  de  geloofstukken  der  Maroniten  te  onderzoeken;  en  dezen  verzekerden  zij,, 
in  eene  openbaare  vergadering;  Neus  voulons  Juivre  V   Eglife  Romaine ,   &   ne  nons  en  Je parer  jamais 

en  quelque  part  qu'elle  aille,  quand  bïen  néme  elk  iroit  en  enfer.  [dat  is:  wij  willen  de  Roomfche 
kerk  volgen,  ca  ons  nimmer  van  haar  fcheiden,  werwaard zij  zig  ook  mag  begéven ,   ja,,  al  ging 
zij  zelfs  naar  de  hel.]  Foyage  du  Mont  Liban  du  R.  P.  dandini,  p.  122.  253.  Zéden. dien 
tijd  zal  dus  geen  Roomfdic  de  Maroniten  als  ketters  befcliomven. 
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kozen  werd,  die  in  Rome  was  geweest,  en  den  Europefche
n Roomsch katholie- 

ken het  meest  genégen  was;  maar  dat  eene  Rerker  Oosterfche  p
artij  ccncn  an- 

deren benoemde  :   en  toen  de  paus  den  laatfien  niet  als  patriarch  ha
d  willen  be- 

vestigen, had  men  zigaan  den  eerflen  ook  niet  gekreund;  Deze  paitria
rclf  der 

Maroniten,  zegt  men,  heeft  nog  12  bisfehoppen  onde
r  zig,  die  allen  zeer 

kommerlijk  léven.  De  meefte  Maroniten  doen  nog  een  ge
deelte  van  hunnen 

godsdienst  in  de  Sirifche  taal;  maar  die  te  Haleb  hebben,  naar  men  mi
j  zeide, 

het  Sirisch  in  de  kerk  ook  reeds  afgefchaft ,   en  verrigten  don  ganfehen  godsdienst 

in  het  Arabisch ,   dat  is  in  de  hédendaagfche  taal  des  lands. 

Op  het  groot  en  vrugtbaar  gebergte  Libanon  wonen  ook  vcele
  Christenen , 

die  men  Grieken  noemt ,   om  dat  zij  zig  eertijds  aan  de  Griekfche  kerk  gehouden 

hebben.  Maar  hunne  geestlijken  verRaan  dikwijls  minder  Grieksch,  dan  de 

Maroniten  Sirisch,  en  daarom  word  de  godsdienst  bij  hen  ook  meestendeel
s  in 

dc  Arabifche  taal  verrigt.  Zij  hebben  insgelijks  hunne  eigen  patriar
chen  ,   doch 

waarfchijnlijk  eerst  zédert  dat  zij  zig  met  de  Roomfche  
kerk  verenigd  hebben : 

en  ik  meen,  dat  de  overige  verenigde  Grieken,  die
  niet  in  het  gebied  der  Dra- 

fen  wonen ,   zig  niet  eens  met  dezen  patriarch  bemoeijen ;   m
aar  dat  de  paus  al- 

leen  eendn  geestlijken  alhier  dezen  titel  geeft,  om 
 in  de  Levant  eenen  Griekfchen 

■patriarch  te* hebben-  Zo  woont  insgelijks  op  den  berg  L
ibanon  een  door  den 

paus  benoemde  Amemfche  patriarch  ,   die  denklijk  
ook  niet  veel  te  zeggen 

heeft  In  het  algemeen  léven  all’  deze  zogenoemde  Eur
opefche  patriarchen 

hier  onder  de  bclcherming  der  Drufen  zeer  gerust,  in  plaats  dat  de  pau
slijke 

Chaldeefche  patriarch  te  Diarbekr  en  andere  afvallig  geworden  Oosterfche  gee
st- 

lijken van  hunne  oude  geloofsgenooten  en  de  pafchas  veel  v
erdrictlijkheden  heb- 

ben. Want  men  vind  in  alle  Sirifche  Réden  ook  
nog  vcele  Grieken,  Armeniërs 

en  Jakobieten,  die  dc  patriarchen  te  Kon/lantinopel 
,   Adscli  miazin  en  Diarbekr 

or  de  opperhoofden  hunner  kerken  erkennen,  en  die  g
ansch  niet  met  onver, 

fehillim  oogen  aanzien,  dat  de  paus  den  a
fgevallenen  den  titel  van  Patriarch 

eeft  ;   dat  °le  Europefche  monniken  en  hunne 
 leerlingen  er  Reeds  meer  van  de 

oude  gemeenten  aftrekken ;   daardoor  onenigheid  fligten ,   en  vcele  braave  farai, 

lien  in*  den  grond  helpen.  De  onenigheid  der  Chr
istenen  is  altoos  eene  winst 

voor  de  Turkfche  overheid. 

De  a'jlkl'  Metaueii  houden  zig  of  ganschlijk ,   of  ten  minRen  ten  deele  aan  de 

Eee  3   Mo- 
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Mohammedaanfche  Rekte ,   die  in  Perfië  heerscht,  en  zijn  dus  Schilt  en  (*).  Zij 
willen ,   éven  als  de  Perzen ,   met  vreemde  geloofsbelijders  noch  éten  noch  drin- 

ken, en  eenen  fchotel,  waaruit  een  vreemdeling  gegéten  of  gedronken  heeft , 
met  weer  gebruiken ,   voor  dat  zij  denzelven  te  deeg  gefchuurd  hebben ;   zelfs  ag- 
ten  zij  zjg  verontreinigd  ,   wanneer  een  vreemdling  flegts  hunne  kléderen  aan- 

raakt. Onder  de  heerfchippij  der  Turken  kaande,  durven  zij  de  Sunniten  niet 
altijd  zo  vëragtelijk  bejégenen:  zelfs  moeten  zij  zig  zomvvijlen  als  Sunniten 
gedragen.  Maar  in  het  algemeen  willen  noch  Sunniten  noch  Christenen  niet 
gaern  onder  hen  wonen:  en  de  Maroniten,  die  bij  de  fchechs  der  Metaueli  als 
fchrijvers  dienen,  blijven  zelden  veele  jaaren  bij  hen.  Ondertusfchen  zijn  zij 
reeds  zédert  veele  honderd  jaaren  in  het  bezit  van  verfcheiden  distrikten.  Een 
geflagt  Harfusch ,   waarvan  de  regerende  heer  zig  Emir  noemt,  woont  te  Bacil- 
bek ,   en  betaalt  de  pagt  van  dit  distrikt  onmiddellijk  aan  den  grooten  heer.  Te 
S°r  en  in  de  omliggende  kreek  regéren  7   of  8   hunner  fchechs  van  een  geflagt 
NaJif,  die  hunne  pagt  aan  den  pafcha  te  Seide  betalen.  Te  Kinenie  en  Hunne l 

(**),  eene  ftad  aan  den  v!°ed  Asfi  ( Orontes] ),  regéren  ook  fchechs  derMetaueli 
van  het  geflagt  El  kudnza.  Dezen  betalen  hunne  fchatting  aan  den  begk  te 
I   Jams.  In  mijn  tijd  was  insgelijks  eene  familie  Eldmadi  te  Dsjebail ,   Dennie  en 
Tfchiibbet  Bjcherre,  distrikten  op  en  tégen  het  noordcr  deel  van  den  berg  Liba- 

non in  het  gebied  van  den  pafcha  van  Tripoli  (   ***>  Doch  deze  Metaueli  zijn 
zédert  door  jusof,  eenen  Emir  der  Drufen,  verdréven,  gelijk  in  het  vervolg aangemerkt  zal  worden. 

De 

(*)  Pocok  noemt  ze  the  Aimdean  Arabs,  en  korte  noemt  ze  Smojeden.  Ik  heb  deze  naamen 
in  Sii'iën  niet  gehoord. 

(**)  Niet  verre  van  Murmel  ligt  Tfckübbet  el  lebbueen  Kees.  Het  laatfte  dorp  ligt  bij  den  oor- 
fprong  van  den  vloed  Asfi. 

(***)  Benjamin  van  tudet.a  (Ttinerarium  p.  34)  vond  in  deze  ftreek  de  Hkasfisfin  of  Asfasfi- 
nen.  Withokf  zegt,  na  wtllem  van  tyrus,  dat  de  Asfasilnen  in  de  bergagtige  flreek  van  Ty- 

fus woonden ,   en  dat  zij  hunnen  godsdienst  uit  Perfië  hadden.  Dus  zou  men  daaruit  kunnen  be- 
fluiten,  dat  de  Asfasilnen,  zo  beroemd  in  de  kruistogten,  Metaueli  geweest  zijn.  Maar  men 
hoort  nu  niet  meer,  dat  zij  hunne  fchechs  geheel  blindelings  gehoorzamen. 
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De  Drufen  ftaan  onder  verfcheiden  fchechs  van  hunnen  eigen  landaard ,   wier 

opperhoofden  zig  Emir  noemen.  Hun  grootfte  Emir  woont  te  Deir  el  kamm
ar 

en  regeert  over  het  grootlle  gedeelte  van  den  berg  Libanon.  Hij  betaalt  
fchat- 

ting  of  pagt  aan  den  pafcha  te  Seide.  Een  Emir  ali  regeert  te  Rqfcheia 
,   een 

bergagtig  distrikt  niet  verre  van  Damasko,  en  betaalt  zijne  pagt  aan  
den  paièha, 

die  ha  deze  Rad  zijn  verblijf  houd.  In  een  distrikt  Hasbeia  regeert  ook  nog
  een 

andere  Emir  met  naame  smaejn.  Alle  drie  deze  regerende  Emirs  zijn  uit
  een 

eeflagt  Schehab.  Verders  heb  ik  nog  van  eenen  fchach  der  Drufen ,   met  naame 

hossein,  gehoord,  die  op  Dsjabbel  Kef  tin,  eenen  berg  in  het  pafchalik  Halcb
  , 

meer  dan  40  dorpen  onder  zig  heeft:  maar  de  inwoners  derzel ven  ,   endefchec
h 

zelf  zijn  denklijk  geen  egte  Drufen;  want  men  befchuldigt  ze,  dat  zij  des  nagts 

bijëenkomften  houden,  en  andere  flegte  gebruiken  der  Ismaëliten  hebben  ,   van 

welken  hierna  zal  gewaagd  worden. 

De  Franfchen  hebben  ons  willen  verzekeren,  dat  de  Drufen  van  hunne  Ia
nds- 

genooten  afftammen ,   die  in  het  bergagtig  gewest  van  het  Heilige  land  gebléven 

zijn  ?   na  dat  de  Europeërs  uit  deze  gewesten  verdréven 
 werden.  Dat  dit  van  allen 

grond  ontbloot  zij,  blijkt  daaruit,  dat  benjamin  van  tudela 
 {ltenerar  p.  36.) 

reeds  van  hun  gewaagt,  daar  hij  nogthans  in  deze  
gewesten  reisde,  toen  de 

Europeërs  nog  meesters  van  het  Heilige  land  waren.
  De  Drufen  zijn  waar- 

fchijnlijk  oorfpronglijk  Siriërs ;   maar  zij  hebben  hunnen
  godsdienst  van  den  be- 

kenden Mohammed  IBN  isMAEL  el  DARARi,  die  in  het  begin  oei  v
ijfde  eeuw 

zo  veel  gerugts  in  Egipte  maakte.  Andere  fchrijvers  hebben  
willen  beweren, 

dat  men  ze  aan  de  fpitsagtige  gedaante  van  hun  hoofd  kon  kennen.  
Ik  heb  met 

verfcheiden  Maroniten  daarover  gefproken,  maar  niemand  h
ad  opgemerkt,  dat 

de  gedaante  van  de  hoofden  der  Drufen 
 van  die  der  hunnen  ondericheiden  

was. 

Ook  geloofden  de  Maroniten  niet,  dat  de  Drulen  
de  bccldnis  van  ixn  kak  aan- 

Hd'len ,   fchoon  zij  door  de  Mohammedaanen  Abel  ul  idsjel 
 genoemd  worden :   cn 

feboon  andere  fchrijvers  hen  befchuldigd  hebben,  dat
  zij  hunne  zusters  en  dog. 

ters  trouwen,  hebben  de  Mohammedaanen  
en  Maroniten,  die  onder  hen  ivo. 

nen,  mij  van  het  tegendeel  
verzekerd. 

De  Drufen  verdélen  zig  in  Jkals,  dat  is  geestl
ijken ,   en  in  DsjahJicls  of 

wereldlijken.  De  eerften  ftaan  onder  drie  Sc
hechs  el  akal ,   waarvan  de  eene 

woont  in  het  distrikt  Jrkub,fe  tweede  in  het  d
istrikt  Tsehuf  el  heite ,   en  de 

der- 
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derde  in  het  distri  kt  Has/ma.  De  Akals  onderfeheiden  zig  van  de  Dsjahheh  door 

hunne  witte  kléding.  Zij  hebben  gemeenlijk  fraaije  huizen  boven  op  de  heu- 

vels: en  volgens  het  geen  men  uit  de  weinige  woningen  van  hun ,   die  ik  op 
den  weg  van  Seide  naar  Damasko  gezien  heb,  kan  oordélen ,   fchijnt  het,  dat  zii 
dc  fiegtdc  oorden  niet  gekozen  hebben.  Op  donderdagsavond ,   welkendeOos- 
terlingen  vrijdagsnagt  noemen,  vergaderen  zij  in  het  huis  van  eenen  hunnermé- 
debroederen  om  den  godsdienst  te  verrigten,  en  voor  de  ganfche  natie  te  bid- 

den. De  vrouwen  der  geestlijken  mogen  daarbij  tegenwoordig  zijn ;   maar  geen 

waereldlijke  ,   zelfs  geen  fchech  of  emir  word  in  die  vergadering  toegelaten.  °   Zi'i veragten  alle  waereldlijke  eerftanden.  Waarfchijnlijk  egter  maken  zij  alleen  van 

dc  nood  eene  deugd ;   want  in  het  vervolg  zal  getoond  worden ,   dat  zij  na  de 
wederkomst  van  hunnen  Hakem ,   koningen,  vifirs,  enpafchas  hopen  te  wor- 

den. Zij  némen  geen  dogters  van  de  waereldlijken  tot  vrouwen;  zelfs  gaat  hun 
afkeer  voor  de  goederen  der  grooten  zo  verre ,   dat  zij  niet  eens  bij  de  fchechs 
en  emirs  van  hunne  eigen  natie  willen  éten.  De  Akals  éten  daarom  alleenliik 

bij  de  Akals ,   en  bij  boeren  en  andere  geringe  lieden  ,   van  dewelken  zij  verzé- 

kerd  zijn,  dat  zij  hun  brood  met  hunnen  arbeid  verdienen.  Ik  heb  insgelijks 

van  eenige  geestlijken  der  Sunniten  gehoord,  die  zo  nauwgezet  waren,  dat  zij 
met  geen  pafcha  of  anderen  aanzienlijken  Turk  wilden  éten.  Doch  zulken  vind 

men  weinig,  en  zij  worden  bij  verftandige  lieden  voor  huichelaars  gehouden. 

De  waereldlijke  Drufen  willen  ook  niet  met  elk  éten.  De  gemaalin  van  eenen 
voornaatnen  fchech  woonde  eenige  dagen  in  het  lusthuis  van  denFranfchenkon- 

ful  te  Seide ,   en  deze  haar  een  gefchenk  doende  van  tuinvrugten  en  andere  Ié- 
vensmiddelen ,   zeide  zij  jégens  hem ,   dat  zij  dergelijke  dingen  van  geen  palcha 
cf  kadi  zou  aannémen ,   maar  dat  zij  geen  zwarigheid  maakte  om  bij  hem  te  éten , 

wijl  zij  niet  twijfelde  of  hij  zou  zijne  goederen  op  eene  regtvaerdige  wijze  ver- 
kregen hebben. 

De  grootfte  neigingen  der  waereldlijke  Drufen  zijn:  gastvrijheid,  eerzugt, 

eene  dapperheid ,   die  dikwijls  in  eene  vermételheid  ontaard ,   en  ook  wel  gierig- 
heid. Een  jonge  fchech  of  emir  leert  wel  lézen  en  fchrijven,  maar  aan  den 

godsdienst  laat  hij  zig  in  het  geheel  niet  gelégen  zijn.  Hij  is  er  ook  niet  toe  ver- 

pligt,  wijl  hunne  geestlijken  op  zig  genomen  hebben,  voor  al  de  waereldlijken 
te  bidden  en  te  vasten.  De  jonge  heer  word  van  zijne  jeugd  af  gewend ,   om 

alle 

\ 

( 
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■alle  ongemakken  te  verduren.  Hij  moet  wél  léren
  te  paerd  rijden,  met  den 

fabel  en  de  fpeer  omgaan,  en  inzonderheid  het  f
chietgeweer  behandelen.  Een 

fchech,  dat  is  een  adelijke,  zou  zeer  veragt worden ,   indien  men  ooit,  bij  wel- 

'   ke  gelegenheid  het  ook  mogt  wezen  ,   traanen  in  zijne  o
ogen  befpeurd  had.  Zij 

zijn  ook  zo  gehard,  dat  zij  den  dood  ais  niets  
agten,  en  elkander  om  het  min- 

tfe  woord ,   waardoor  zij  zig  in  hunne  eer  beledigd  agten 
,   neêrhouwen  of  voor- 

den kop  fchieten.  Het  vuistrcgt,  of  regt  van  zig  zelven  t
e  wreken ,   is  bij  hen 

nog  in  volle  kragt.  En  zelfs  de  Christenen  op  den  
berg  Libanon  némen  deze 

zelfde  wet,  en  het  bloedwréken  nog  in  agt.  Hunne 
 bisfchoppen  mogen  alleen- 

lijk tragten  de  twistende  partijen  hunner  gemeente  i
n  het  vriendlijke  met  elkander 

te  verenigen ,   en  verder  gaat  ook  de  magt  der  Akals  over  de  Drufen  n
iet.  Men 

vind  hier  niet  eens  Turkfche  kadi;.  Wanneer  een  gemeene  Drus  cene
n  ande- 

ren  ccn’  Christen  of  een’  Mohammedaan  dood,  laat  de  regerend
e  emir  zijn 

huis  plonderen ,   indien  hij  de  geldboete,  die  hem  opgelegd  is 
,   niet  kan  of  wil 

betalen.  Zelden  lira  ft  de  emir  den  moordenaar  m
et  den  dood.  De  nabeftaan- 

den  des  moordenaars  en  des  vermoorden  bre
ngen  elkander  naderhand  wéder- 

zïuls  om  bet  léven,  en  zelfs  des  nagts  door  list ,  
 zonder  te  zien  op  de  gelijk- 

heid der  partijen,  of  hoe  veelen  reeds  van  weers
kanten  verdagen  zijn.  De 

emir  laat  zig  voor  eiken  dooddag  flegts  eene 
 geldboete  betalen.  De  groote 

fchech s   der  Drufen  oefenen  bet  vuistregc  met  
nog  grooter  ftoutmoedigheid, 

wijl  zij  zig  laten  voorftaan  met  den  emir  geli
jk  te  zijn,  en  dezen  hun  noch  het 

léven  kan  benémen ,   noch  eenen  anderen  methunne  dorpen  mag  belénen.  
Wan- 

neer twee  aanzienlijken  in  twist  geraken ,   zenden  zij  hunne  boeren  in  een  dorp  van 

hunnen  vijand,  laten  de  inwoners  van  hetzelve
  doodflaan,  moerbeziën  -   en 

olijvenboomen  omhakken,  en  de  em
ir  oefent  zomtij ds  in  het  geheel  gee

n  ftraf 

daarover.  Zomwijien  ^   hij  van  den  belédiger  of  aanvaller  eene  groote 
 fom 

0f  hij  laat  insgelijks  zijne  hoornen  omhouwen ,   en  het  huis  in  brand  fté- 

:^n  ’   Wanneer  iemand  het  ongeluk  heefc  eenen  doodfla
ger  in  zijn  geflagt  te 

hebben ,   of  wanneer  iemand  vati  de  zijnen  gedood  
is ,   kan  hij  noch  des  daags 

gerust  op  het  veld  arbeiden,  noch  des 
 nagts  veilig  in  zijn  huis  llapen.  Vee- 

]en  be fluiten  wél  om  vréde  te  maken;  doch 
 veelc  enkele  familiën,  ja  gehee- 

le  dorpen,  léven,  om  zo  te  fpréken,  i
n  eenen  geftadigen  oorlog.  Men 

heeft  mij  willen  verzékeren,  dat  in  het  gebied  d
ér  Drufen  op  den  berg  Libanon 
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jaarlijks  wel  3°  tot  4°  perfoonen  hun  léven  op  eene  geweldige  wijze  verliezen» 

Wijl  de  Drufen  dikwijls  om  een  eenig  onbedagtzaam  woord  elkander  dood- 

fchieten,  bejégenen  de  gemeene  lieden  elkander  met  de  uiterfle  omzigtigheid , 

en  met  veele  betuigingen  van  vriendfchap.  Nooit  fpréken  zij  kwaad  van  hun- 

ne afwézende  vijanden;  gemeenlijk  fpréken  zij  met  meer  lof  van  hun,  dan  van 

hunne  beste  vrienden.  Wanneer  een  doodflager  denkt,  dat  hij  cn  zijne  familie 

te  zwak  zijn ,   om  zig  tégen  de  familie  van  den  geenen ,   die  hij  van  het  léven 

beroofd  heeft ,   te  verdedigen ,   gaat  hij ,   met  eene  koord  of  eenen  doek  om  den 

hals,  naar  den  naasten  bloedverwant  van  den  vermoorden ;   verontfchuldigtzig, 

dat  hij,  als  een  man  van  eer,  niet  kon  afwézen  den  doodflag  te  begaan,  wijl 

de  andere  jegens  hem  een  woord  had  gezegd ,   dat  zijne  eere  kwetftc:  alsdan 

geeft  hij  hem  met  veele  pligtbetuigingen  volkomen  vrijheid  om  hem  het  léven 

insgelijks  te  benémen.  De  nabeftaande  des  vermoorden  moet  hem  dan  zijn 

misdrijf  vergéven.  Ondertusfchen  gefchied  dit  zo  niet  zonder  eenige  omftandig- 

heden.  De  belédigde  laat  eenen  baardicheerdcr  komen  ,   en  den  belédiger  den 

baard  affchéren.  Voor  eenigen  tijd  klaagde  eene  wéduwe  jégens  den  moorde 

naar  van  haaren  man ,   dat  zij  door  hem  ongelukkig  was  geworden,  De  moor- 

denaar fprak  veel  tot  lof  van  den  overlédenen ,   doch  klaagde ,   dat  deze  zo  on- 

voorzigtig  was  geweest,  zijne  eer  te  na  te  fpréken.  Vervolgens  zorgde  hij  zo 

veel  voor  het  onderhoud  der  wéduwe  en  haare  kinderen,  als  zijne  omftandig- 

heden  het  toeliecen.  Niet  zelden  gefchieden  er  doodflagen  bij  den  wijn ,   waar- 

van de  Drufen  groote  liefhebbers  zijn. 

De  Drufen  elkander  zo  ligt  het  léven  benémende,  daar  zij  nogthans  eenig- 
zins  voor  de  nabeftaanden  van  den  ongelukkigen  moeten  vrezen,  denkt  men 

misfehien,  dat  een  vreemdling  in  het  geheel  geen  veiligheid  onder  hen  vind;  doch 

zij  zijn  éven  zo  gastvrij  als  de  Arabiërs ;   en  wanneer  een  vreemdiing  zig  onder 

de  befcherming  der  Drufen  begeven  heeft ,   befchermen  zij  hem  ook  tégen  zijne 

vijanden.  Voor  eenige  jaaren  nam  het  opperhoofd  van  cene  bende  Turkfche 

rovers  zijne  toevlugt  tot  eenen  fchech  van  Beit  Telhuk ,   die  te  voren  nooit 

kennis  aan  hem  had  gehad.  De  pafcha  van  Damasko  dit  vernomen  hebbende, 

eischte  met  veele  bedreigingen ,   dat  de  emir  der  Drufen  den  rover  zou  overlé- 

ycren.  En  wijl  de  emir  en  veele  andere  groeten  der  natie  bet  niet  raadzaam 

öordeelden,  om  dezen  vreemdling  met  de  Turken  oorlog  te  voeren,  werd  den 
fchech 
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fcliech  bevolen ,   hem  overtegéven.  Maar  deze  liet  liever
  eenigen  zijner  huizen \ 

pion  deren  en  in  den  brand  ftékeo,  en  ze
lfs  zijne  moerbéziën  -   en  olijvenboomen 

omhakken,  dan  dat  hij  tégen  de  gastvrij
heid  zou  handelen ,   en  eenen  mensch 

verlaten ,   die  befcherming  bij  hem  gezogt  had.  
Hij  léverde  hem  derhalven  met 

over:  en  de  pafcha  midlerwijl  andere  bezigh
eden  gekregen  hebbende,  werd  de 

zaak  ook  niet  op  het  fterkst  g
etrokken. 

De  volgende  gebeurdnisfen  kunnen  tot  een  be
wijs  dienen  van  het  karakter 

en  de  vermetelheid  der  Drufen.  Een  van  hun  kwam 
 eens  op  de  gedagte ,   dat 

zijne  dapperheid  vermaard  zou  worden,  
wanneer  hij  Damasko,  de  hoofdflad 

van  Siriën  en  de  hofplaats  van  eenen  der  grootfte
  pafchas  in  het  Turkfche  rijk, 

op  den  klaaren  dag  kon  plonderen.  Te  dien  einde  verz
amelde  hij  een  paar  hon- 

derd man,  van  dewelken  hij  omtrent  50  verkleede  Drufen  in  den 
 voornaamften 

bafar  bragt,  die  vol  volk  was.  De  overigen  had  hij  verdee
ld,  zommigen  bij 

de  poorten ,   anderen  in  de  voorftéden  en  eenigen  agter  de  t
uinen.  Die  in  den 

bafar  fchoten,  op  een  gegeven  téken,  met  
hunne  pistoolen  onder  de  inwoners. 

Zommigen  werden  daardoor  gedood,  anderen  gewond;  
allen  verflrooiden  zig, 

en  lieten  den  Drufen  tijd ,   om  de  openftaande 
 winkels  te  plonderen.  Wijl  men 

hun  getal  niet  wist,  durfde  geen  burger  zig
  uit  zijn  huis  begéven;  en  eer  de 

benden  van  den  pafcha  te  zamen  trokken ,   waren  de  Drufen  reeds  buiten  deftad, 

daar  hunne  makkers  hen  met  paerden  agter  de  tuinen
  wagtten.  Voor  eenigen  tijd 

kreep  een  fchech  van  Belt  Bunekkid ,   wiens  dorpen  in  de  n
abuurfchap  van  Seide lagen , 

in  den  zin,  eenen  voornaamen bedienden  van  den  pafcha  dood  te  fchieten,  die  op 

de  jagt  geréden  was.  De  Turken  eischten  deswégens
  voldoening  van  den  emir. 

Deze  beriep  de  voornaamfte  fchechs  der  natie  n
aar  Deier  el  kanmar ,   en  hier 

werd  befloten ,   dat  de  regerende  emir  een  klein  
huis  van  den  moordenaar  zou 

laten  afbramlen  en  eenigen  zijner  boomen  omho
uwen.  Na  dat  dit  volvoerd 

was-  fchreef  hij  aan  den  pafcha,  dat  hij  den  fche
ch  voor  den  bedréven  moord 

fcherplijk  geftraft  had.  De  pafcha  gcliet  z
ig  als  of  hij  genoegen  daarin  nam.  • 

Ondertusichen  liet  hij  den  fchech  heimlijk  vervol
gen ,   (   want  bij  zulke  gelégen- 

heid  flapen  de  Drufen  zelden  twee  nagten  
in  één  huis ,)  en  hem  doden.  De 

overige  fchechs  van  Belt  Bunekkid,  ten  getale  van  omtrent  dri
e  en  twintig,  be- 

floten hier  over  wraak  te  némen ,   het  kostte  wat  het  wilde.  Zij  verkleedden  zig , 

en  loerden  gedurende  eenige  weeken  in  de  bosfehen 
 en  tuinen  buiten  de  ftad 

Fff  2   Sei . 
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SeUe ,   doch  vergeefs.  Als  eindelijk  de  pafcha  met  een  gevolg  van  meer  dan 
50  man  zig  eens  een  weinig  van  de  Rad  verwijderde,  werd  bij  uit  eene  hinder- 
laag  door  de  Drufen  aangevallen,  en  zelf  nevens  verfcheiden  van  de  voornaam- 
Ren  uit  zijn  gevolg  ter  neêr  gefchoten.  De  Turken  konden  dit  niet  ongewro- 

ken laten.  De  naburige  pafchas  kregen  bevel  van  den  fultan,  de  Drufen  met 
een  zwaar  léger  aantetasten.  Dezen  verzamelden  daartégen  omtrent  15  00 
man.  Van  weerszijden  fneuvelde  eenig  volk;  doch  in  het  algemeen  konden  de 
Turken  den  vijand  geen  merklijk  nadeel  toebrengen.  Den  Drufen ,   welken  hun 
akkerwerk  moesten  verzuimen,  begon  na  verloop  van  eene  maand  of  twee  de 
oorlog  te  vervélen.  Zij  verzogten  het  ganfche  geflagt  Bmekktd ,   zig  bij  de  Me- 
taueli  te  begeven,  verzékerden  daarop  aan  de  Turken,  dat  zij  ze  allen  voor  al- 

toos  uit  hun  gebied  verdréven  hadden,  en  zogten  eenen  vréde  te  fluiten.  Wijl 
de  Turken  hunne  vijanden,  wien  hunne  fieile  bergen  als  zo  veele  vestingen 
dienden ,   niet  veel  konden  benadélen ,   hadden  zij  ook  niet  veel  lust  om  den 
oorlog  nog  langer  voordtezetten.  Zij  eischten  100  beurzen,  (elke  van  omtrent 

333  rijksd.)  tot  goedmaking  der  krijgskostcn ;   en  de  Drufen  niet  meer  dan  50 
beurzen  willende  betalen ,   lieten  zij  zig  daarméde  te  vréden  Rellen.  Aan  Ronds 

daarop  kwamen  de  fchechs  van  Belt  Bunekkid  wéder,  en  namen  hunne  dorpen 
op  nieuw  in  bezit,  zonder  dat  de  Turken  zig  daaraan  fchénen  tefioren. 

Wijl  de  Drufen  hunnen  godsdienst  voor  de  Turken  niet  willen  bekend  ma- 

ken ,   en  het  ook  niet  durven  doen  ,   nademaal  men  dan  eenen  religieoorlog  té- 
gen hen  zou  moeten  beginnen ,   noemen  zij  zig  Mohammedaanen.  De  regé- 

rende  emirs  en  andere  aanzienlijken  ,   die  zomtijds  iet  bij  de  pafchas  en  andere 
groote  T urken  te  verrigten  hebben ,   zijn  befnéden ;   zij  léren  ook  het  gebed  en 
de  plegtigheden  daartoe  behorende  ,   op  dat  zij  zig  als  Mohammedaanen  zouden 

kunnen  vertonen.  Voor  het  overige-  bemoeijen  zij  zig  in  het  geheel  niet  met 
der  Mohammedaanen  godsdienst.  Zij  hebben  te  'Deier  el  kanmar  wel  eene  mos- 

ke;  doch  alleenlijk,  om  zo  te  fpréken,  om  hunne  aanzienlijke  gasten  daarméde 
te  onthalen.  Als  de  emir  een  bezoek  van  eenen  aga  verwagt,  word  de  tnoske 
fehoon  gemaakt,  co  zo  lang  zijn  gast  bij  hem  is,  word  ook  de  Mohammedaari- 
fche  godsdienst  daarin  verrigt.  Anders  Raat  dezelve  lédig ,   en  de  minare  word 
dan  niet  gebruikt,  om  van  denzelvcn  de  gemeente  tot  het  gebed  te  zamen  te 

roepen ,   maai  om  bekend  te  maken,  als  iemand  een  fchaap  of  eenen  muilezel 
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verloren  heeft ,   of  hoe  duur  het  vleesch  en  andere  levensmiddelen  op  de  markt
 

zullen  verkogt  worden.  Met  de  Christenen  drinken  de  Drufen  n
iet  alleen  wijn 

cn  andere  fterke  dranken,  maar  zij  éten  ook  alles,  zelfs  verkens
vleesch ,   met 

hun.  Als  zij  zig  in  een  dorp  ophouden,  waar  vcele  Maroni t
en  zijn,  gaan  zij 

dikwrls  in  de  berk,  en  inzonderheid  word  dezelve  dan  ve
el  bezogc  van  de  aan- 

zienlijke vrouwsperfoonen  der  Drufen.  En  wanneer  bij  geval  e
en  Europefche 

monnik  of  een  bisfchop  der  Maronitcn  den  zoon  of  d
e  dogter  ecns  emirs  wil 

dopen,  vergunt  men  hem  ook  deze  eer;  men  heeft 
 zelfs  voorbeelden,  dat  ou- 

de emirs' en  lchechs,  welken  geloofden ,   dat  hunne  nakomelingen  voordeel  van 

de  vriendfehap  der  Christenen  zouden  kunnen  hebben,  zig  n
og  op  hun  dood- 

bedde  hebben  laten  dopen.  Maar  in  hun  léven  zijn  zij  altijd  regte  Dsjahhels  ge- 

bléven, dat  is,  zij  hebben  zig  aan  geen  godsdienst  laten  gelegen  zijn.  Zom- 

tiids,  doch  zeiden,  kiest  een  emir  of  lchech  in  zijnen  ouderdom,  
of  om  dat  hij 

veele  wéderwaerdigheden  gehad  heeft,  den  ftand  der  Anals,  o
m  den  overigen  tijd 

zf  ns  lévens  in  rust  te  kunnen  flijten.  Men  heeft  méni
gmaaf  voorbeelden ,   dat 

Drufen,  die  zig  te Damasko ,   Haleb  of  Seide  neergezet  hadden,  Mohammedaa
- 

ns werden;  maar  de  Drufen  némen  in  het  geheel  geen  bekeerlingen  
aan,  gelijk 

hier  na  zal  aangemerkt  wor
den. 

De  wet,  of  veeleer  flegts  het  gebruik,  veroorloft  d
en  Drufen  de  veel  wij  ve- 

rii  Men  vind  er  egter  niet  veel,  die  meer  dan  ééne  
vrouw  hebben;  en  zelfs 

bij  de  aanzienlijken  is  het  zeer  zeldzaam ,   dat  iemand  meer  dan  twee  vrouwen 

heeft  Bij  hen  word  voor  de  bruiloft,  in  tegenwoord
igheid  van  eenen  Akcil , 

éven  als  bij  de  Mohammcdaanen  in  tegenwoordigheid 
 van  den  Kadi ,   een  ver- 

d,vrr  met  de  nabeftaanden  der  bruid  geüoten,  hoe
  veel  de  man  aan  zijne  vrouw 

zal  géven,  in  geval  hij  haar  ve
r  floot.  Wannen  Mohammedaan

  van  zijne 

vrouw  wil  gcrdrewcn  ̂ n,  moet  hij  zig  te  dien  eiude  bij  den  Kadi  ver
voegen, 

en  denklijk  word  eene  dergelijke  plegtlgheid  
bij  de  Drufen  vereischt.  Men 

ka  ft  mij  egter  willen  verzekeren  ,   dat  dez
en  niet  zo  veele  omftandigheden  daar- 

om behoeven  te  maken.  Wanneer  bij  voorbeel
d  eene  vrouw  verlof  vraagt 

om  haare  ouders  te  gaan  bezoeken,  en  de  man  zeg
t  alleenlijk,  ga,  en  niet,  ga 

m   hom  wéder ,   heeft  hij  haar,  zegt  men,  daardoor  r
eeds  verftoten. 

De  aanzienlijke  Drufen  verfebijnen  bij  de  begr
aafnis  van  hunne  nabeflaanden 

Fff  3   allen 
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allen  te  paerd,  en  bewijzen  dezelven,  naar  hunne  wijze,  veele  krijgseer  

(
*
 
(
*
*
)
)
.
 

Men  zeide  ook ,   dat  zij  eenen  bos  ftroo  of  een  ftuk  houts  met  de  klederen  van 

den  overledenen  
omhangen ,   dit  gedurende  

7   dagen  in  het  dorp  en  op  de  omlig- 
gende velden  omdragen ,   en  het  dan  op  het  graf  des  overledenen  

de  kléderen 
weer  afdoen.  Doorgaans  

vergaderen  
op  de  bruiloft  en  begraafnis  

der  aanzien- 
lijke Drufen  zeer  veel  menfehen ;   en  daar  dezen  alle  moeten  onthaald  worden, 

zijn  zulke  plegtigheden  
bij  hen  zeer  kostbaar. 

Deze  berigten  van  de  zéden  en  gebruiken  der  Drufen  heb  ik  alle  van  Maro* 

niten  bekomen ,   die  veele  jaaren  op  den  berg  Libanon  gewoond  hebben.  Dezen 
hadden  van  hunne  jeugd  af  wel  verkéring  met  waereldlijke  Drufen  gehad ,   maar 

met  geen  geestlijken.  Derhalven  konden  zij  mij  niets  van  hunnen  godsdienst 
zeggen,  noch  van  de  plegtigheden,  die  zij  bij  hunne  bijeenkemften  in  agt  né- 

men. Men  kan  ook  over  den  godsdienst  van  vreemde  volken  uit  eenige  plegtig- 
heden en  gebruiken,  en  nog  minder  uit  de  berigten  hunner  nabuuren,  niet  oor- 

delen, wijl  dezen  gemeenlijk  hunne grootfte  vijanden  zijn,  en  alles  van  de  erg- 
fle  zijde  plégen  voorteftellen.  Ik  zogt  daarom  naar  een  boek,  waarin  een 

Drus  zelfs  berigt  van  zijnen  godsdienst  geeft ,   en  kreeg  er  eindelijk  een  door 

antun  beitar  ,   den  eerften  tolk  van  den  heer  van  maseijk.  Een  jefuit,  zegt 
men ,   die  het  Arabisch  volkomen  magtig  was ,   en  wien  een  gastvrije  Drus  eenen 

nagt  herbergde,  vond  het  in  den  hoek  van  zijn  flaapvertrek,  en  fchrecf  het  in 

denzelfden  nagt  af.  Uit  dit  boekje  heb  ik  het  volgende  aangetékend. 

El  Durji ,   of,  gelijk  de  Europeërs  hen  plégen  te  noemen,  de  Dru- 
fen, volgen  de  leer  van  mohammed  ibn  ismacl  ,   en  bidden  hakem  als  God  aan 

(   0-  Zij  noemen  zig  ook  Mauahheddm.  Zij  geloven,  dat  in  het  400^  jaar 
naar  de  hedsjera  ( 1009  na  de  geboorte  van  Christus)  de  Godheid  in  harem 

geva- 

(*;  Het  zelfde  heeft  men  mij  van  de  Bedouinen  verhaald. 

(**)  Deze  hakem  was  khalif  van  Egipten.  In  de  gefchiednis  der  regenten  in  Egipten  door 
MASAx  (buschinos  Magazyn ,   V.  D.  bl.  384.)  en  in  de  algemeene  historie  D.  XX,  bl.  493, 
word  hij  als  een  godloos  regént  befchréven.  Op  beide  plaatzen  word  ook  van  de  nieuwe  fekte 
van  mohammed  luw  isMAEL  gewag  gemaakt. 

/ 
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«■evaren  zij,  doch  dat  dezelve  zig  niet  eerder  aan  de  menf
chen  geopenbaard  heb- 

bc,  dan  in  het  jaar  408,  toen  namelijk  mohammed  ibn  is
maöl  zijnen  nieuwen 

godsdienst  begon  te  verbreiden.  Het  jaar  409  noemen  
de  Drufen  een  jaar  der 

droefnfe,  wijl  de  Godheid  in  hetzelve  hunnen  ha
rem  verlaten  heeft.  Maar 

van  het  begin  des  410^  jaars  tot  het  begin  des  41 ,   als  wanneer  hij  ftierf, 

heeft  God  weer  in  hem  gewoond,  gelijk  zij  z
eggen. 

Volgens  het  gemelde  boekje  is  gód  tienmaal  in  menfchlijke  gedaant
e  verfché- 

ncn.  Namelijk :   1.  onderden  naam  el  alt  in  Indiën,  in  eene  Rad  T
sfchin  ma 

tfchin.  z.  Onder  den  naam  el  raar  te  Isfa
han.  3.  Onder  den  naam  alia  in 

jeimu  4.  Onder  den  naam  el  maala  in  Barburije.  5.  Onder  den  naa
m  el 

r,\iM  te  Möhhdi  in  Barbarije.  6.  Onder  den  naam  el  maas.  7.  Onde
rden 

_,r  » oTc  8.  Onder  den  naam  abu  zachariü.  9.  Onder  den  naam  el 

naam  el  a&iö- 

ANSüa  5   en  10.  onder  den  naam  harem  en  als  konm
g  van  Egipten. 

De  voornaamfte  apostels  van  mohammed  ibn  ismaöl  war
en:  1.  hamsa.  2. 

pi  2   MOHAMMED  EL  KILME.  4*  ABU  EL  C
HAIR  ,   Cll  5*  BAHA  EDDIN  ofALI 

ISMACi#»  j* 

IBN  MOHAMMED 
 ESSEMUKI. 

Van  MOHAMMED  IBN  ISMAÖL  ,   als  ftigter  van 
 den  godsdienst  der  Drufen, 

■word  in  dit  boekje  zelden  gewaagd ;   maar  van  hamsa  ibn  ali  ,   waarfchijnlijk 

den  eerften  der  gemelde  apostelen ,   fpreekt  de  fchrijver  dikwijls.  Deze,  zeg- 

gen zij,  is  zevenmaal  in  de  waereld  verfchén
cn.  Als:  i.  ten  tijde  van  adam 

onder  den  naam  schat;  2.  ten  tijde  van  noa
ch  onder  den  naam  pythagoras; 

ri  ten  tijde  van  abraham  ,   onder  dien  van  david  ;   
4-  ten  tijde  van  moses  on- 

der dien  van  schah^JEthro)  ;   5-  ten  tijde  van  Ch
ristus  onder  dien  van  elia- 

sar-  6   in  mohammeds  tijd  onder  den  naam  s
alman  den  Pers,  en  7.  ten  tijde 

5   .   ,   T   r„f.  vnnj-nnamHe  wetboek  der  Drufen  is 
van  SAID  onder  den  naam  salech.  Het  

\a 

door  hem  gefchréven.  INa  hetzelve  zijn  de 
 werken  van  tsmacl  en  baha  eddin 

i   '   meest  pesHten.  Onder  de  boeken  der  
vreemde  geloofsbelijders  is  het  nieuwe 

testament &bij  hen  het  hoogst  gefchat.  
Maar  dit  is,  naar  hunne  méning,  ook 

door  hamsa  gefchréven.  Deze  is,  zeggen 
 zij,  in  de  gedaante  eens  jongelings» 

de  waare  Mesfias  geweest,  en  heeft  jes
us,  den  zoon  van  maria,  welken  de 

fchrijver  den  valfchen  Me'Jte  noemt,  
in  de  wet  onderwézen.  De  zielen  van 

de  andere  apostelen  der  Drufen  hebben,  naar
  hun  voorgéven,  ook  in  de  disci- 

pelen cn  apoitelen  van  Christus  gewo
ond. 

Djb. 
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De  Drufen  gebruiken  de  woorden  Engelen  en  Duivelen ,   doch  vcrRaan  door  de 

eerlten  de  geenen,  die  aan  hakem  geloven,  en  door  de  laatftcn  de  ongelovigen. 

Zij  zeggen,  dat  de  vijf  engelen,  die  den  troon  van  gód  dragen,  vijf  apostels 

(   vifirs )   van  hunne  leeraars  zijn.  Te  wéten  r.  Gabriel  betékent  hamsa  ,   2. 

Michaël ,   MOHAMMED  IBM  WAHEB ,   3.  Israfil,  SALAME  IBM  ABD  WA  HEB  ,   4. 

Asraeil ,   baha  eddin,  en  5.  Matariin ,   ali  ibn  achmed.  Ieder  hunner  heeft 

daarenboven  bijnaamen  ,   als :   den  ouden ,   den  bejlendigen ,   de  bazuine ,   e.  z.  v. 

Verders  geloven  zij,  dat  hakem  nog  eenmaal  in  menfchlijke  gedaante  op  de 

aarde  zal  verfchijnen,  en  dit  zalmen  kunnen  verwagten ,   wanneer  de  Christenen 

groote  overwinningen  op  de  Mohammedaanen  zullen  behaald  hebben.  Als  dan 

zal  hakem,  door  het  zwaerd,  de  waereld  aan  zig  onderwerpen,  en  de  Drufen  over 

alle  geloofsbelijders  Rellen.  Ondertusfchen  zullen  onder  de  laatften  de  Christe- 

nen er  het  best,  maar  de  Mohammedaanen  er  het  ergst  aan  wézen. 

Om  eenen  vreemdling ,   die  zig  misfehien  voor  eenen  waereldlijken  Dras  mogt 

willen  uitgéven,  hetwelk  ligtlijk  kan  gefchieden ,   wijl  dezen  weinig  of  in  het 

geheel  niets  van  den  godsdienst  te  wéten  bekomen ,   te  kunnen  kennen ,   vragen 

zij  hem :   Zaaijen  de  boeren  in  uw  land  ook  hab  el  haleds  ?   Ik  meen ,   dat  het  laat- 

fle  linzen  betékent.  Antwoord  hij  daarop :   Ja ,   het  word  in  de  harten  der  gelovi- 

gen gezaaid ,•  zo  houden  zij  het  voor  een  téken,  dat  hij  tot  hunne  gemeente 

behoort  (*).  Nieuwe  geloofsgenooten  némen  zij  in  het  geheel  niet  aan.  Zij 
zeggen,  dat,  fchoon  een  vreemdling  regtgelovig  wilde  worden,  bij  na  zijnen 

dood 

(*)  De  Oosterfche  Christenen  te  Haleb,  welken  gehoord  hebben,  dat  de  Engel fchen  aldaar 

zointijds  bijeenkom  (ten  houden  met  gefloten  deuren,  en  zékere  tékens  hebben,  waaraan  zij  die 

van  hunne  orden  kennen,  hebben  daaruit  willen  befluiten ,   dat  de  Drufen  vrijtyetzdaars  waren. 

In  het  voorbijgaan  zal  ik  hier  aanmerken,  dat  men  te  Haleb  zulke  flegte  gedagten  van  de  vrij- 

metzelaars  niet  heeft,  als  in  ménige  ftad  van  Europa.  De  broeders  zonden  gedurende  eenen 

geruimen  tijd  brood  naar  de  gevangenisfen,  en  lieten  het,  zonder  onderfcheid,  aan  Mohamme- 

daanen,  Christenen  en  Jooden  uitdéien,  zonder  dat  men  kon  gewaar  worden,  van  waar  deze 

wéldaad  den  ongelukkigen  kwam.  Eindelijk  werd  het  bekend.  Men  fprak  vee!  van  de  Euro- 

peërs,  die,  éven  als  Drufen  en  Ismaeliten,  met  gefloten  deuren  vergaderden.  Maar  men  ge- 

loofde  niet,  dat  lieden,  die  een  onberispelijk  léven  leidden,  en  zo  yeele  aalmisfen  gaven,  iet 

ftrafbaars  in  hunne  vergaderingen  konden  ondernémén. 
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dood  toch  weêr  tot  zijne  geloofsgenooten  overgaat.  Het  boek  zij  gefloten,  en 

de  pen  droog. 

Van  de  pligten  eens  Drufen  heb  ik  het  volgende  hier  en  daar  in  het  boekje 

gevonden.  Hij  moet  hakem  als  God  eren ,   en  geloven  hetgeen  de  Akals  hem 

van  den  godsdienst  zeggen ,   zonder  daar  onderzoek  naar  te  doen.  Hij  moet  ge- 

loven ,   dat  dc  ziel  van  ecnen  overiédenen  aanftonds  weêr  in  een’  nieuwg
eboren 

menfch  vaart.  Hij  moet  niet  zwéren ,   maar  alles  met  ja  of  neen  bevestigen. 

Hij  moet  zijner  vrouwe  het  geheim  van  den  godsdienst  niet  onthouden ,   doch 

eenen  vreemdlinge  niets  van  de  wijsheid  openbaren.  Hij  moet  in  
de  eenzaam- 

heid léven  ,   en  zijnen  geestlijken  broederen  aalmisfen  géven.  
Een  Drus  moet 

verder  geloven ,   dat  andere  geloofsbelijders  en  voornaamlijk  hunne  aanzienlij- 

ken ,   die  het  goed  der  onderdaanen  naar  zig  trekken ,   van  hakem  (god)  altoos 

veragt  zullen  zijn.  Hij  moet  niet  bij  hen  éten,  daartégen  de  goederen  dergeest- 

lijken  (akaï) ,   der  weezen  en  dergeenen ,   die  van  den  veld -en  tuinbouw  léven, 

als  regtmatig  verworven  ,   hoógfchatten.  De  egtbreuk  is  verboden.  Onze 

fchrijver  zegt:  wanneer  een  geestlijke  ( akal ),  egtbreu
k  begaan  hebbende,  be-- 

3   ouw  heeft ,   zal  hij  zéven  jaaren  bij  de  andere  geestlijken  rondgaan ,   en  zijne  misdaad 

bewenen.  Maar  heeft  hij  geen  berouw,  dat  is,  doet  h
ij  geen  boete,  dan  zal 

zijne  ziele,  na  zijnen  dood,  in  eenen  on
gelovigen  varen. 

De  o   Nasfairiers  hebben  insgelijks  eenen  bijzonderen  godsdienst,  dien 

zij  voor  vreemdlingen  geheim  houden.  Ondertusfchen  géven  hunne  
opperhoof- 

den, die  bij  de  Turken  iet  te  verrigten  hebben,  zig  voor  Sunniten  uit  (*). 

Zij  onthouden  zig  voornaamlijk  tusfehen  den  berg  Libanon  en  Antiochiën.  Een 

hunner  M’kaddem  (**)  woont  te  Bahlulie ,   niet  verre  van  Ladakia ,   en  deze  is 
de 

*s  cc;!ULTÏ  trof  te  Antiochiën  en  op  den  weg  nanr  Haleb  lieden  aan  ,   gek
leed  als  Mohamme. 

doch  jje  2ig  jégens  hem  Christenen  ( Nnsrani )   noemden,  
en  die  hij  voor  Samaricaanen 

Weid  ;1  Vaarfchijnlijk  waren  het  Nasjahiên  of  aanhangers  van 
 eene  andere  der  bovengemelde 

De  tite!  M'kaddm  is  meer  dan  fchecli  en  minder  da
n  emir,  Ik  heb  anders  nergens 

iet  daarvan  gehoord,  dan  alleen  bij  de  Nasfairier
s  en  Drufen.  Dsjmdi  is  ook  een  ti- 

tel van  den  adel  der  Nasfairiers. 

II.  DEEL. 

Ggg 
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de  magtigfte  van  de  Nasfairiërs.  Te  Sumrin,  in  Bellad  el  choabe,  en  in  het 

distrikt  Safeta  wonen  insgelijks  Mkaddem ,   en  een  andere  van  hunne  fchechs 

heeft  een  gedeelte  van  Dsjdbhel  ka  bie  gepagt.  Zij  betalen  allen 

fchatting  aan  den  pafcha  van  Tripoli.  Hunne  distrikten  zijn  tamelijk  voordelig, 

wijl  hier  voornaamlijk  de  voortreflijke  tabak  word  geteeld,  die  van  Ladakia 

uitgevoerd  word.  Maar  dit  volk  is  op  verre  na  zo  talrijk  niet  als  de  Drufen ; 
bewoont  ook  zulk  hoog  gebergte  niet,  en  moet  daarom  aan  de  Turken  meer 

onderworpen  zijn.  Een  Maronit,  die  veel  omgang  met  hun  had  gehad ,   prees 

hen  als  goede  eerlijke  lieden.  Zij  hadden  hem  in  ééncn  hunner  tempelen  ge- 

bragt,  en  dezen  vond  hij  zeer  zindelijk  en  met  marmer  belegd ,   doch  verders 

was  er  niets  merkwaardigs  in ,   dan  alleen  eene  brandende  lamp.  Ik  verftond 

van  hem  ook,  dat  de  Nasfairiërs  allejaarcn  drie  groote  feestdagen  hebben ,   op 
welken  zij,  na  het  eindigen  van  den  godsdienst,  danzen.  Van  den  godsdienst 
der  Nasfairiërs  heb  ik  noch  van  Oosterfche  Christenen ,   noch  van  Mohamme- 

daanen  niets  kunnen  ontdekken.  Dezen  noemen  hen  heidenen ,   die  de  zon  en 

de  fterren  aanbidden.  Doch  het  laatfle  heeft  men  misfchien  willen  bdluicen , 

om  dat  zij  der  Sochra  veel  eerbied  bewijzen ;   en  het  woord  Sochra  betékent  in 

het  Arabisch  niet  alleen  de  planeet  V mus  maar  ook  fatima  ,   de  dogter  van  Mo- 

hammed. Uit  het  volgende  zal  blijken,  dat  zij  de  Nasfairians  zijn,  van  welken 

sales  in  zijn  Preliminariy  Dis  cour fe ,   p.  170.  gewaagt  (*),  en  dat  zij  dus  tot  de 
Mohammedaanen  kunnen  gerékend  worden. 

De  fchrijver  van  het  Voorgemelde  boekje  over  den  godsdienst  der  Drufen 

zegt,  dat  de  Nasfairiërs  eertijds  ook  Drufen  zijn  geweest;  maar,  dat  een  zékere 
nassairi  hen  verleid  heeft,  om  de  godheid  van  harem  te  Iochenen,  en  indes- 
zelfs  plaats  AL!  IBN  ABt  taleb  ,   eenen  fchoonzoon  van  mohammed,  als  gód 

te  aanbidden:  dat  deze  hen  verder  geleerd  heeft,  dat  de  godheid  in  de  12  imams 

uit  het  huis  van  ali  gewoond  heeft,  doch  met  mohammed  el  mochdt,  den 
laatften  dezer  imams,  (bl.  258)  verdwenen  is,  en  thans  in  de zonne  woont.  De 

Drus  zegt \ ook,  dat  dc  Nasfairiërs  de  zieleverhuizing  geloven,  en  wel,  dat  de ziel 

(*)  Men  kan  omtrent  hen  ook  nazien :   fqcockit fpecimen  hijiorice  Jrabum,  p,  25.  2155.  Hijlory 
rfthe  Ouomm  Empire  by  ricaüt,  p.  227. 
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ziel  eens  vrooraen  van  hunne  geloofsgenooten  bij  zijnen  dood  in  een’
  anderen 

Nasfairiër,  en  na  eenen  zékeren  tijd  in  eene  fier  vaart ;   maar,  dat  de  ziel  van 

iemand ,   die  ongehoorzaam  is,  en  niet  naar  het  bevel  van  ali  hoort,  in  eenen 

Jood,  Sunnit  of  Christen  vaart,  en  zolang  verhuist,  tot  dat  zij  gereinigd  is, 

en  zig  eindelijk  in  eene  Her  kan  verheffen :   verder  ,   dat  de  zielen  der  ongelovi- 

gen, bdie  ali  ibn  ABi  taleb  niet  aanbidden,  in  kameelen,  muilezels,  ézels, 
honden ,   fchaapen  en  andere  dieren  overgaan. 

Deze  berigten  komen  vrij  wél  overeen  met  het  geen  ik  in  een  klein  boek  over 

den  godsdienst  der  Nasfairiërs  gevonden  heb,  en  hetwelk  antun  beita
r  mij 

insgelijks  bezorgde.  Men  zegt,  dat  Turkfche  geregtsdienaars ,   die  des  nagts 

eenen  Nasfairiër  overvielen  en  in  de  gevangnis  voerden,  hetzelve  in  zijn  huis 

gevonden  hebben.  Het  was  het  oorfpronglijke  zelf,  doch  onvollédig,  daar- 

enboven flegt  gefchréven  en  zo  vol  duistere  fpreekwijzen,  dat  de  fchrijverzelf 

op  eene  plaats  zegt:  dat  de  Nasfairiërs  eenen  muur  vóór  het  land  Go
genMagog 

opgetrokken  hebben ,   of  dat  zij  zig  in  hunne  boeken  van  duistere  fpreekwijzen 

bedienen,  om  hunne  geheimen  voor  de  ongelovigen  te  ver
bergen.  Niemand, 

creen  Nasfairiër  zijnde,  zal  het  ook  verftaan,  wanneer  de  fc
hrij ver,  bijvoor- 

beeld, Gabriël ,   de  kraai,  de  ark,  den  ring,  de  belkis,  den  Jtafvm  mo
ses, 

den  dromedaris  van  salech,  de  koe  der  Israëliërs,  e.  z.  v.,  gehe
ime  apostels 

noemt.  Zulke  fpreekwijzen  vind  men  op  elke  blaldzijde,  en  daar 
 word  geen 

verklaring  bijgevoegd  van  het  geen  zij  betékenen.  Ondertu
sfchen  zal  ik  het 

volgende  daarvan  aanhalen. 

De  Nasfairiërs  noemen  zig  Mimen.  Zij  fpréken  van  de  eenheid  van  god, 

namelijk  van  alt,  die  uit  het  oog  der  zonne  zal  te  voorfchijn  treden ,   en  de 

waereld  r riten ;   en  van  vijf  perfoonen  in  dezelve.  
Dozen  worden  genoemd  : 

-t  .   ' Maana  thot  WLm dX  »-  -V»  In  deZen  is  aItijd  de  waare  wi> 
en  hij  word  altoos  van  Maana  verzeld,  3.  Bab  (de  poort),  4.  ham  (de 

weezen )   en  5.  Uosfein.  Van  deze  vijfëenheid  verfta
  ik,  die  in  de  verborgen- 

heden van  dezen  godsdienst  niet  onderwezen  ben,  in  het  geh
eel  niets.  Het 

volgende  kan  ik  éven  zo  min  begrijpen;  egter  heb  ik  het 
 insgelijks  willen  aanté- 

kenen ,   wijl  het  voornaams  leerftcllingen  der  Nasfairiërs  zijn.  Wien
  het  niet  lust 

alles  te  lézen ,   kan  het  overflaan. 

Dod  is  zevenmaal  in  de  waereld  verfchenen.  De  eeilie  reis  was:  Maana, 

Ggg  2   ABEL. 
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420 abel.  2.  Ism ,   Adam.  3*  Bab ,   gabriel.  4.  Itam  waren  wederom  vijf  per- 

foonen ,   als  af  michael.  (Misfchien  de  aartsengel.)  bf  israfxl.  (Mogelijk  de 

engel,  van  welken  de  Mohammedaanen  zeggen,  dat  hij  in  het  laatfle  oordeel 

zal  blazen.)  c )   asrael.  (Veelligt  de  engel  des  doods.)  df  malek.  (Misfchien 

de  deurwagter  der  hel  bij  de  Mohammedaanen. )   e. )   ridduan.  (Mogelijk  de 

deurwagter  des  hémels. )   5.  Hosfein  verfcheen  de  eerfte  maal  onder  den  naara 

Kasch  ibn  Meflucb  De  vijanden  der  godheid  bij  de  eerfte  menschwording  wa- 

ren: 1.  Kabil.  (kai-n.)  2.  Jnak.  (katns  zuster.)  3.  Balilu.  (kaïns  vifir.)  4   De 

flang.  5.  De  pauw. 

De  tweede  reis  was  :   1.  Maana,  sciiid.  (seth.)  2.  Lm,  noach.  3.  Bab, 

jael  ibn  FATiM.  4.  Itam  waren :   a .)  ankil,  bf  effrakun,  c.)  kinan,  df 

effrikakil,  ef  effrikau,  5.  Hosfein  verfcheen  in  den  perfoon  Hauscli.  Dit- 

maal waren  de  vijanden  der  godheid :   1.  HamibnNoah.  2.  fchech  Ilafa.  3   .Jank. 

4.  Jafut.  5.  Nisfer. 

De  derde  j eis  was:  1.  Maana ,   josef.  2.  Ism,  jakob.  3.  Bab,  ham  ibn 

kusch.  4.  Itam  waren:  a .)  jahud,  b   )   hüschur,  c.)  malek,  d.')  mamlek, 
e.)  AUKiL.  5.  Hosfein  verfcheen  in  den  perfoon  Mdnibe  ibn  Manfir.  De  vijan- 

den der  godheid  waren:  1.  Chadsjddul,  2.  Sima ,   3.  de  koning  van  Indiën,  4. 
Hobtar  en  5.  Naatel. 

De  vierde  jeis  was:  1.  Maana,  josua.  2.  Ism,  moses.  3.  Bab ,   dan  ibn 

sabacht.  4.  Itam  waren:  af  jahndan,  bf  ha  ruk,  e.)  abdulla,  d)  isra- 

el  ,   e.)  omran  ,   5.  Hosfein  was  Rubil  ibn  Sakch.  De  vijanden,  die  zig  tégen  de 
godheid  verzetten,  waren:  i.Pharao ,   2.  Haman ,   3.  Kanin, 

De  vijfde  reis  was:  1.  Maana,  asaf  (*),  2.  Ism,  salomo,  3.  Bab,  abdul- 
la ibn  schamaan.  4-  Itam  waren:  af  schaeira,  bf  sc:  .anr.Aii ,   cf  harnasch, 

df  MASKUL,  ef  ASSIR.  5.  Hosfein  verfcheen  onder  den  naam  J mor  es  Defoe. 
De  vijanden  der  godheid  waren  thans:  i.  Nimrod ,   2.  Aad ,   3.  Samud. 

De  zesde  reis  was:  1.  Maana,  schemmaun  ( petrus. )   2.  Ism ,   jesus.  3. 
Bab.  RizoBA  ibn  merzaban.  4.  Itam  waren :   af  johannes  fum  essahab  ,   bf 

J0HAN- 
(*)  Asaf  was  de  vifir  van  den  koning  salomo.  De  Turken  noemen  naar  hem  eenen  dapperen 

en,  braaven  vifir  nog  te  dezen  dage,  asa?. 
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JOHANNES  DELAMI,  C.)  PAULUS  ,   d.~)  PETRUS,  C.)  MATTHEUS.  S-  Hosfein  Was 

Aijusch  ibn  mankidsja.  De  tegenpartij  was :   i.  Uerodes ,   2.  J'dbs ,   3.  Taus. 
De  zévende  reis  was :   1.  Maana ,   ali.  2.  Lm ,   Mohammed  el  iiambd  (de 

beloofde).  3.  Bab ,   soleiman  ibn  buheire  el  middre.  4.  waren:  a') 

MÏKDAD  IBN  EL  AS  WAD  EL  KENDI.  b.)  ABUDUR  JENDAB  IBN  JUNÜDA  EL  GriAFARL  C.~) 

ABDULLA  IBN  RUHA  ELNASSARI.d.)  OTMAN  IBN  MADUN  NADSJESCIII.  £.)  KAVTBaR, 

ibn  kaden  Dusr.  5.  Hosfein  was  Hanidan.  De  tegenpartij  der  godheid  was:  i. 

Abu  fdmmel.  2.  Scgdu.  3.  Sedijkuk. 

Op  eene  andere  plaats  zegt  de  fchrijver :   Een  Nasfairiër  zal  geloven ,   dat  Mo- 

hammed, fater  (fatima),  hassan,  hossein  en  mochsen  eene  eenheid  is , 

en  ali  betékent.  Verder  moet  een  Mumen  geloven,  dat  er  altijd  5   Lam  (wee- 

zcn ) ,   12  Nukkaba  (hoofden  van  het  geflagt  van  Mohammed),  lS  Nudsjaba 

(uitgelézenen) ,   Muchtasfm  (bijzonderen),  Muchlasfin  (godsdienst igen),  Mun- 

tachabin  (uitverkorenen)  geweest  zijn.  Hij  moet  insgelijks  de  4   Sittar  voor 

waaragtig  houden.  Namelijk  1.  Sitter  el  Imam ,   of  de  reeks  der  Imams  van  a- 

bel  tot  op  ali.  2.  Sitter  el  hnma ,   dat  is ,   de  oudvaders  van  den  eerRen  hassan 

tot  den  laatflen  hassan.  3.  Sitter  Rasfala ,   of  de  reeks  der  apostelen ,   als:  ed- 

dris  ,   noah  ,   HüD ,   o.  z.  v.  4.  Sitter  Nibbua ,   of  de  reeks  der  dichteren  of  eer- 

waardige mannen,  anusch,  ishak,  jakob,  e.  z.  v.. 

Adam,  abraham,  moses,  jesus  en  mohammed  noemt  onze  fchrijver  pro- 

feeten ;   en  jael  ,   hamrudan  ,   abdulla,  salman  ,   abulchatil  ,   mohammed  , 

mufdil  en  abuschaiib  apoftels.  Zékeren  ishak  noemt  hij  den  grootften  vijand 

der  Nasfairiërs ,   om  dat  hij  Seiid  abuschaiir  van  het  léven  heeft  willen  bero- 

ven (*). 

De  ziel  van  eenen  zeer  vroomen  Nasfairiër  kan  reeds  in  het  paradijs  komen , 

oa  dat  zij  Hogte  weinige  (iichaamen)  geweest  is.  Maar  de  ziel  van 

een’  ander7  moet  80  hembden  aannémen.  Het  laatfte  noemen  zij  de  hel,  Dc 

zielen  der  ongelovigen  moeten  vijf  ijslijke  trappen  ondergaan,  fesgh ,   nesgh , 

mesgh , 

(*)  Onder  verfchsiden  fekien  der  Schiiten,  fpreekt  sat.es  ook  van  eene,  die  naar  zékeren 

isHAK  genoemd  word.  Zon  deze  mogclijk  oe  tovengcmeloe  isïiak  zijn?  Zijn  misfcjncn  de  Ale- 

taueli  Minkmanen?  Eet  laatRe  last  ik  der  onderzoskinge  van  toekomende  reizigers,  over. 
Ggg  3   _ 
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vies gh,  wesgïi  en  resgh ,   gaan;  en  daarna  zullen  zij  in  de  waereld  blijven  als 

fchaapen,  tot  dat  sochra  (   fatima  )   zal  weer  komen.     Wie  zou  kun- 

nen geloven ,   dat  fiigters  van  zulke  godsdienften  aanhangers  zouden  kunnen 

vinden  1 

Verders  heb  ik  in  het  gemelde  boekje  der  Nasfairiërs  gevonden ,   dat  Maana 

hun  verboden  heeft,  kameelen,  haazen  en  aal  te  éten.  Ism  heeft  hun  verkens- 

vleesch,  bloed,  en  in  het  algemeen  vleesch  van  dieren,  dieniet  naar  behoren 

geflagt  zijn ,   verboden ;   en  Bob  verbood  hun  den  Tzellor ,   zékeren  zwarten 

visch  uit  den  Orontes  ,   en  alles  wat  verbrand  werd ,   te  éten.  Ook  wil  de  fchrij- 

ver,  dat  de  Nasfairiërs  niets  van  hunnen  godsdienst  aan  vreemdlingen  zullen 

ontdekken ;   dat  zij  milddadig  zullen  zijn ;   dat  zij  niet  zullen  Réien ;   dat  zij  niet 

zullen  vloeken  of  zwéren;  dat  zij  de  armoede  geduldig  zullen  dragen ,   en  dat 

zij  ook  zullen  kunnen  gedogen,  dat  hunne  vrouwen  hen  kwalijk  bejégenen. 

Van  den  godsdienst  der  Ismaëliten  heb  ik  niets ,   met  zékerheid ,   gehoord ,   en 

ook  geen  van  hunne  boeken  gezien.  De  Mohammcdaanen  en  Oosterfche 

Christenen  verbalen  ongelooflijke  dingen  van  hun.  Bij  voorbeeld,  dat  hunne 

getrouwde  vrouwen  des  nagts  in  een  donker  vertrek  bij  elkander  komen ,   dat 

zij  op  eenen  bepaalden  tijd  door  éven  zo  veelc  mansperfoonen  gevolgd  worden, 

en  dat,  gedurende  den  tijd,  dat  elk  met  de  geene,  die  hij  in  het  duister  krijgt, 

zijn  vermaak  neemt,  een  geestlijke  in  een  zijvertrek  eenige  Rukken  uit
  een 

boek  leest.  Het  is  bij  ben  ook  éven  zo  geoorlofd ,   zegt  men ,   dat  een  vader 

vleeschlijko  gemeenfehap  met  zijne  dogter  heeft ,   als  dat  een  tuinier  de  vrug- 

ten  eet  van  den  boom ,   dien  hij  zelf  geplant  heeft.  Z   o   mm  i   gen  zeggen ,   dat  een 

jong  vrouwsperfoon  zig,  in  de  vergadering  dezer  Ismaëliten  ,   ontbloot  op  eene 

verhévenheid,  als  op  een  altaar,  plaatst,  en  dat  een  zéker  lid  van  haar
  lichaam 

door  de  gemeente  word  aangebeden.  Men  noemt  haar  daarom  ook  Abud  el 

ferdsch  ■   Doch  welke  ongerijmdheden  heeft  men  niet  te  allen  tijden  verhaald 

'"van  de  godsdienstRellingen  en  gebruiken  zulker  volken ,   die  men  door  geenen 

nauvven  omgang,  en  nog  minder  uit  hunne  boeken  kende  ?   Het  getal 
 dezer 

Ismaëliten  is  niet  groot.  Hunne  voornaamRe  verblijfplaats  is  KUUs  ,   een  vlek 

tusfehen  Schugr  en  Hama,  ook  onthouden  zij  zig  op  Dsj'dbbel  Iidlbie,  eenen 

berg  niet  verre  van  Ladakla.  Tusfehen  Haleb  en  Antiochiën  noemt  men  hen, 

naar  een  dorp  in  deze  flreelc,  Keftiin.  In  de  flreek  van  Moful  fpreekt  me
n  van 

Lichtuit 
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Licht  uit  blusfchers ,   en  bij  de  Kurden  en  Turkmannen  tusfchen  hier  en 
 Konftan- 

tinopei  5   en  zelfs  in  de  ho°Elftad  des  fultans,  van  Beg
k  daschli  (Heeren  der 

rotze),  van  dewelken  men  zegt,  dat  zij  éven  zulke  fchand
lijke  godsdienstge- 

bruiken hebben.  Maar  ik  heb  niemand  ontmoet ,   die  in  hunne  vergaderingen  was  té- 

Pemvoordig  geweest,  of  die  flegts  één  van  hunne  boe
ken  gelézen  had.  Men 

0et  derhalven  liever  hopen,  dal  hunne  zeden  zo  bedoiven  niet  zi
jn ,   als  zij 

uitgekréten  worden. 

Van  de  verfcheiden  distrikten  der  Metaueli,  Nasfairiërs  
en  Ismaëliten  Leb  ik, 

behalven  het  reeds  gezegde,  niets  vernomen.  
Deze  volken  zijn ,   in  het  alge- 

meen genomen,  ook  zo  zwak,  dat  zij  zig  tégen  
de  Turkfche  pafchas  niet  zeer 

kunnen  verzetten.  De  Drufen  daartégen  zijn  meester
s  van  het  grootfte  ge- 

deelte des  bergs  Libanon,  en  dienvolgens  magtiger.  Zij  worden  door
  cene  nié- 

tte erflijke  fchechs  geregeerd,  die  een  algemeen  opperhoofd  uit  een  geflagt 

verkiezen,  die  den  titel  van  Emir  voert:  en  deze  regérend
e  Emir  is  hun  voor- 

fpréker  en  aanvoerder.  Hij  moet  alle  jaaren  een 
 nieuw  verdrag  wégens  de 

pagt  van  hunne  onderfcheiden  distrikten  met  den 
 pafcha  fluiten ,   en  ook  voor 

de  betaling  zorg  dragen.  Bij  elk  gewigtig  voorval 
 moet  hij  de  hoofden  des  volks 

naar  Deir  el  koornar  beroepen :   en  in  deze  vergadering  word  dan  bepaald ,   hoe 

veel  elke  fchech  van  zijn  distrikt,  zo  ter  betaling  van  
de  fchatting  aan  de  Tur- 

ken, als  tot  goedmaking  van  andere  gemeene  uitgiften,  za
l  op  brengen. 

De  jaarlijkfche  fchatting,  welke  de  Drufen  moeten  be
talen,  is  grooter  of 

kleiner,  naar  dat  de  fchechs  onder  elkander  in  eendragt
  léven ,   en  dus  magtig 

zïm;  of  naar  dat  zij  iet  van  de  naburige  pafchas  te  vrezen  h
ebben.  Dus  betaal- 

de Emir  heidar  jaarlijks  160  beurzen,  of  omtrent  53000  rijksdaalers
 ,   en  Emir 

melhem,  voor  wien  de  Turken  vreesden,  betaa
lde  ten  laatften  jaarlijks  maar 

,   ’   c   „„„„„  Toe  liet  onderhoud  des  regéren- 
70  beurzen,  of  omtrent  23000  njh.saaaie> c

-  0 

den  Emirs  is  eene  bepaalde  fom  gefield  :   en  als  
de  fchechs  te  Deir  el 

kammar  bijeen  komen,  worden  zij  allen,  dien  ganfehen
  tijd,  op  gemeene  kos- 

ten onderhouden.  Elk  hunner  namelijk  krijgt  voor  
zigzelven  en  voor  zijn  ge- 

volg,  dat  gemeenlijk  talrijk  is,  rijst,  boter,
  brood,  koffij,  waschkaerzen , 

(want  ongelkaerzen  worden  in  deze  gewesten  nie
t  gebruikt)  en  garst  voor  zijne 

paerden. 

De  lasten  der  onderdaanen  zijn  vrij  nauw  bepaald.  Al
le.  16  of  20  jaaren  word 

in 
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in  het  ganfche  gebied  eene  opfchrijving  gedaan ,   hoe  veel  elke  fchech ,   burger  of 

landman  bezit  aan  akkers ,   weilanden  en  wijngaarden ,   als  méde  hoe  veel  olij- 

ven -   moerbeziën  -   citroen  -   en  andere  boomen  hij  heeft;  en  daarvan  moet  dan 

eene  zékere  fchatting,  het  zij  in  vrugten  of  in  geld,  jaarlijks  in  drie  termijnen 

betaald  worden,  tot  dat  er  weer  eene  nieuwe  belasting  gemaakt  word.  Een  ge- 

deelte daarvan  word  gemeenlijk  door  de  kooplieden  te  Beirut  en  Seids  geheven. 

Wanneer,  namelijk,  dezen  rijst  of  andere  waaren  aan  den  regérenden  Emir  ge- 

léverd hebben ,   geeft  deze  hun  eene  order  op  de  helft  der  heffing  of  op  de  ge- 

heels van  een  zéker  distrikt.  Daar  kan  de  koopman  nu  zijne  betaling  halen , 

en  zig  gereed  geld,  of  olie,  wijn,  zijde  of  andere  waaren  laten  géven. 

De  regering  blijft  bij  de  Drufen  in  dezelfde  familie.  Egter  word  de  zoon 

niet  altijd  na  zijnen  vader  regerende  Emir ,   maar  de  voornaamfte  fchechs  kiezen 

den  geenen  uit  de  familie ,   dien  zij  het  bekwaamst  oordélen ,   of  die  het  meest 

jfij  den  adel  bemind  is :   en  de  pafcha  laat  dezen  alle  jaaren ,   bij  het  vernieuwen 

der  firma,  eenen  pelsrok,  dat  is  een  eerenkleed,  ter  hand  Rellen ,   tot  een  té- 

ken, dat  hij  als  regerende  Emir  bevestigd  is.  Alle  hunne  onderdaanen,  of  zij 

Drufen,  Mohammedaanen ,   Christenen  of  Metaueli  zijn,  zijn  vrije  lieden.  Te 

wéten,  het  Raat  elk  volkomen  vrij  zijne  vaste  goederen  te  verkopen  en  uit  het 

land  te  trekken.  Doch  allen  zijn  foldaaten.  Men  heeft  mij  gezegd,  dat  dit  volk 

wel  een  léger  van  40000  man  kan  op  de  been  brengen,  maar  daarvan  worden 

flegts  twee  of  drie  honderd,  waarvan  men  in  Europa  een  groot  gedeelte  geregts- 

dienaaren ,   en  geen  foldaaten ,   zou  noemen ,   uit  de  gemeene  fchatkist  betaald. 

Voor  het  overige  is  elke  fchech  de  bevelhebber  zijner  onderdaanen,  die  hij  tot 

het  léger  brengt;  en  de  regerende  Emir  is  maar  zo  veel  als  hun  kommandcrendc 

generaal. 
Door  deze  bepaling  huns  Emirs  hebben  de  Drufen  te  allen  tijden  belet ,   dat 

de  Turken  hun  zo  min  een  vreemd  opperhoofd  hebben  kunnen  opdringen  als 

den  Bedouinen.  Men  heeft  voorbeelden ,   dat  zomwijlen  iemand  van  de  regé- 

rende  familie  zig  door  den  pafcha  tot  opperhoofd  der  Drufen  heeft  laten  benoe- 

men; ja  dat  de  pafchas  hem  met  een  léger  naar  Deir  el  kammar  gebragt,  en  aan 

het  volk  voorgeReld  hebben :   maar ,   wanneer  de  groote  fchechs  niet  met  hem  te 

vréden  waren ,   was  hij  altoos  genoodzaakt ,   de  regering  zelf  weer  neerteleggen , 

£n  een  onbeampt  perfoon  te  worden.  Ondertusfchen  ontRaan  daar  onenigheden 

uit. 
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üit.  Het  volk  is  altijd  verdeeld,  en  blijft  aan  de  Turken  onderworpen.  Om 

dezelfde  réden  zoeken  de  Turken  ook  geftadig  onenigheid  en  tweedragt  onder 

de  Rammen  Arabiërs  aantekwéken,  welken  in  de  nabijheid  van  hunne  groote 

Réden  in  tenten  wonen. 

De  Drufen  zijn,  naargedagte,  nooit  zo  beroemd  geworden  in  Europa,  als 

onder  de  regering  van  fekr  eddin,  eenen  Emir  uit  het  huis  Maan.  Deze 

maakte  den  Turken  veel  te  doen.  Hij  maakte  zig  niet  alleen  meester  van  den 

ganfchen  berg  Libanon,  van  Ac  ca  af  noordwaard  tot  digt  bij  Ladakia,  maar 

ook  van  de  Tui  kfche  zeeftéden  Tripoli  en  Seide ,   en  plonderde  ook  eens  de  Rad 

Damasko.  Egter  was  in  zijnen  tijd  de  natie  ook  in  twee  partijen  verdeeld.  De 

eene  partij  noemde  zig  Kaisjï ,   voerde  een  rood  vaandel ,   en  hield  het  met  den 

Emir  fekr  eddin.  De  andere  partij  noemde  zig  Jemhü ,   had  een  wit  vaandel, 

en  was  tégen  den  Emir.  De  laatfie  bragt  het,  met  hulp  der  Turken,  eindelijk 

zo  verre ,   dat  fekr  eddin  de  regéring  aan  zijnen  oudflen  zoon ,   ali  genoemd , 

moest  afRaan.  Hij  zelf  ging  naar  Italiën ,   en  woonde  eenige  jaaren  te  Florence. 

Naderhand  kwam  hij  weer  naar  Siriën.  De  partij  Jemini  werd  nu  ook  wéder 

door  de  naburige  pafchas  onderReund;  eene  Turkfche  vloot  kwam  naar  Seide; 

zijn  dappere  zoon  Emir  ali  verloor  het  léven  in  eenen  Rag,  en  fekr  eddin 

zelf  werd  allengs  zo  in  de  engte  gebragt,  dat  hij  zijne  veiligheid  in  een  groot 

hol,  in  eene  fleile  rots,  digt  bij  Dsjefin ,   moest  zoeken.  Eindelijk  onderwierp 

hij  zig  aan  de  Turken,  onder  zékere  voorwaarden ,   waaronder  de  voornaamRe 

was ,   dat  men  hem  naar  Konflantinopel  bij  den  fultan  zou  brengen.  Alles  werd 

hem  toegeRaan  en  gehouden.  Men  meent  ook,  dat  hij  wédergekeerd  zou 

zijn,  indien  zijn  broeders  zoon,  melhem,  die  gedurende  dien  tijd  tot  Emir  be- 

noemd was,  flegts  rust  gehouden  had.  Want  rfe  dapperhe
id  van  fekr  eddin 

was  bekend ,   en  de  'J'urRen  wéten  deze  deugd ,   dikwijls ,   ook  in  hunne  vijanden 

te  fchatten.  Hij  had  veel  verRand  en  een  goed  gelaat ,   en  maakte  te  KonRan- 

tinopel  groote  kosten ,   inzonderheid  door  rijklijk  gefchenken  te  géven  aan  de 

voornaamRe  amptenaaren  des  fultans.  Het  was  reeds  belloten,  dat  hij  als  re- 

gérende  Emir  weer  naar  Siriën  zou  kéren  ;   doch  daar  kwam  tijding,  dat  Emir 

melhem  de  Turken  op  nieuw  overvallen,  en  een  groot  getal  derzelven  neêr- 

gefabeld  had.  Hierdoor  werd  de  fiiltan  zo  vergramd  op  de  Drufen ,   dat  hij 

fekr  eddin  aanRonds  het  léven  liet  benémen. 

II.  deel.  Hhh 

Ik 
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Ik  heb  van  de  Maroniten  geen  berigt  kunnen  krijgen  ,   hoe  lang  de  familie- 

Maan  naderhand  nog  over  de  Drufen  geregeerd  heeft.  Volgens  d*arvieux 
werden  emir  achm£d  en  emir  corkas  ,   twee  zoonen  van  emir  melhem  ,   re- 

gerende emirs,  en  regeerden  te  zamen.  Deze  beiden  trouwden  dogters  uit 

het  hui s   fcliehab.  Corkas  werd  door  de  Turken  verraderlijk  gedood.  Volgens 

la  roque,  Voyage  de  Syrië  &   du  mont  Liban ,   toni.  II.  p.  297.,  kwam  na 

emir  achmed  zékere  abu  musa  ben  allah  eddin  aan  de  regering.  Maar  wie 

deze  abu  musa  geweest  is,  of  hij  van  het  geflagt  Maan  was  of  niet,  word  niet 

gemeld. 
Thans  Itaan  de  Drufen  onder  het  geflagt  Schehab.  De  Maroniten  zeggen,  dat 

de  emirs  en  fchecbs  met  het  ui  titer  ven  van  het  huis  Maan  niemand  onder  hen 

tot  regérenden  emir  benoemd  hebben ,   wijl  zij  zig  allen  gelijk  waren ,   en  zij  huns 

gelijken  niet  als  hun  opperhoofd  willen  erkennen.  Zij  hadden  derhalven  eenen 

emir  heidar  van  cA-s*DJ  U^p.Beit  esfchehab  gekozen ,   welke,  door  huwlijk,  met 

het  huis  Maan  verwant  was,  en  te  Hasbeia  regeerde.  Het  geflagt  Schehab , 

welk  thans  op  den  berg  Libanon  regeert,  is,  naar  men  zegt,  20  of  25  perfoonen 

fterk.  Ook  heeft  men  mij  van  het  volgende  onderrigt.  Emir  heidar,  de 

eerlte  regerende  heer  uit  dit  huis ,   was  de  zoon  van  eenen  emir  man  sur.  Hij 

had  eenen  broeder,  die,  volgens  het  berigt  van  eenen  Maronit,  schehab,  en, 

naar  de  mening  van  eenen  anderen,  omar  gehéten  heeft.  Deze  liet  eenen 

zoon  na,  khassem  genoemd,  die,  niet  tégen  (taande  hij  een  Drus  was  en  bleef, 

befnéden  en  gedoopt  werd.  Zijn  zoon,  die  ook  khassem  heet,  woont  tégen- 

woordig  nog  te  Ghajir ,   eene  Had  der  Maroniten. 

De  évengemelde  emir  HEIDAR  verwekte,  bij  drie  gemaalinnen  ,   achmed,  mel- 

HEM,  MANSUR,  ALT,  MAAN,  JUNES,  HOSSEIN  en  KHASSEM.  De  laatite  liet 

eenen  zoon  na  ,   ali  genoemd,  en  de  zoon  van  dezen  heet  eeschir.  Na  den 

dood  van  den  emir  heidar  kwam  eerst  melhem  aan  de  regéring.  Deze  was 

met  twee  Drufinnen  getrouwd,  en  nam  ook  nog  de  dogter  van  eenen  voornaa- 

men  feherif  te  Daniasko ,   eene  Sunitifche.  Bij  deze  laatite  had  hij  eenen  prins , 

jusof  gehéten,  van  wien  hierna  breedvoeriger  zal  gefproken  worden.  Zijne 

andere  zoonen  héten  :   mohammed  ,   ali  ,   (beiden  zijn  ouder  dan  jusof)  khas- 

sam,  omar  en  emir  effendi.  Emir  melhem  was  gelukkig  in  alle  zijne  onder* 

némingen.  Hij  voerde  oorlog  tégen  de  Metaueli ,   de' Arabiërs  en  de  Tarkfche 
pafchas,. 
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pafchas,  en  heeft  fchier  nooit  eenen  Rag  verloren.  Na  dat  hij  25  jaaren  gere- 

geerd had  ,   verzogt  een  zoon  van  den  fchech  daher  te  Acca  hulp  van  hem  té- 

gen zijnen  vader.  Men  zegt,  dat  hij  geloofde  vcrpligt  te  zijn ,   den  geenen  bij- 

te liaan,  die  hulp  bij  hem  zogt,  en  dat  hij  om  deze  zaak  ook  eenen  landdag  uit- 

fchreef.  Maar  de  fchechs  der  Drufen  het  onbillijk  oordelende,  eenen  oproeri- 

gen  zoone  hulp  tégen  zijnen  vader  te  verlénen ,   gaf  hij  den  ring  en  het  fignet 

eens  negérenden  emirs  over,  en  werd  een  akal ,   dat  is,  hij  nam  den  geestlijken 

Raat  aan.  Het  komt  mij  niet  waarfchijnlijk  voor ,   dat  dit  alleen  hem  tot  zulk 

eenen  grooten  Rap  zou  bewogen  hebben.  Genoeg,  hij  lei  de  regéring  néder  * 

en  de  Drufen  verkozen  hierop  (omtrent  in  1754.)  achmed  en  mansur  ,   twee 

broeders  van  den  emir  melhem:  en  de  eerfte  eenige  jaaren  daarna  overléden 

zijnde,  bleef  mansur  alleen  regérende  emir.  Deze  leefde,  volgens  de  nieuws- 

papieren ,   nog  in  het  jaar  1773.  Zijn  oudRe  zoon  heet  smaein. 

Men  vind  onder  den  adel  der  Drufen  tégenwoordig  nog  twee  partijen ,   name- 

lijk de  Dsjümbelate  en  Jesbeki.  Doch  zij  onderfcheiden  zig  niet  meer  door  de 

verwe  hunner  vaandels ,   gelijk  oudtijds  de  Kaisfi  en  Jmini ;   maar  all’  de  Dru- 

ie  1   hebben  nu  een  rood  vaandel  met  eene  witte  hand,  gelijk  de  Maroniten  een 

rood  vaandel  met  een  wit  kruis.  Van  de  fchechs  der  Maroniten  houden  zommi- 

gen  het  ook  met  de  eene ,   en  anderen  met  de  andere  partij ,   dat  hun  zomtijds 

duur  komt  te  Raan. 

De  adel  der  Drufen  is,  in  vergelijking  met  het  klein  regtsgebied,  dat  zij  re- 

géren, zeer  talrijk.  Ik  zal  alleen  de  familien  opnoemen  ,   die  aandeel  aan  de  ge- 

wigtigRe  zaaken  hebben ,   welken  te  verrigten  zijn ,   dat  is ,   die  eenen  regéi*en« 

den  emir  verkiezen ,   en  die  hunne  toeRemming  moeten  géven  ,   als  de  Raat  ee- 

nen oorlog  wil  verklaren  of  eenen  vréde  Ruiten,  dc  geenen,  die  zig  wégens 

■deze  zaaken  naar  den  landdag  ie  Deïr  el  kauwiar  begeven ,   zijn 

1.  De  fchechs  van  Beit  Dsjumbelat. 

2.  De  fchechs  van  Beit  Buharmusch. 

3.  De  fchechs  van  (j»***^  Beit  Schams.
 

4.  De  fchechs  van  i>e=  Beit  Aid. 

fchechs  van  Beit  Bimekkid. 

6.  De  fchechs  van  oh*? ̂ 1  Beit  Schoeifat.  Alle  deze  familien  zijn 

aanhangers  van  den  fchech  ali  dsjumbelat.  Tot  de  partij  van'' den  fchech  abd 
essalam  el  jesbeki  behoren ;   H   h   h   2   1,  De 
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i.  De  fchechs  van  ̂  ji  <^o  Brit  Jesbek. 

2i  De  fchechs  van  cy'jlc j>  (_^^o  Belt  Bualuan. 

3.  De  fchechs  van  Belt  Telhuk. 

4.  De  fchechs  van  cé&U  £<?/;  abd  elmellik. 

5.  De  fchechs  van  2+L  jS«f  Billama. 

Onder  deze  onderfcheiden  huizen  zün  er  twee ,   die  den  titel  van  Emir  voe- 

ren :   namelijk  Brit  Schoeifat  en  Brit  Billama.  Het  eerfte ,   zegt  men  ,   heeft  de- 

zen titel  reeds  zédei  t   eenige  honderd  jaaren  gehad.  Het  is  ook  talrijk  :   maar , 

wijl  de  jonger  broeders  van  de  vaste  goederen  huns  vaders  gemeenlijk  een  gelijk 

aandeel  met  de  ouder  broeders  bekomen ,   vind  men  weinig  rijken  onder  hen. 

Het  huis  Billama  heeft  den  titel  van  Emir  eerst  voor  omtrent  150  jaaren  aange- 

nomen f*).  Deze  familie  bezit  veele  dorpen.  Beiden  hebben  het  voorregt , 
boven  de  fchechs,  dat  zij  zig door  huwlijk met  het  huis  Sckehab  kunnen  vei1  in» 

den.  Want  de  Drufen  trouwen  niet  ligt  benéden  hunnen  Band,*  dus  verbinden 

de  emirs  zig  niet  met  de  dogters  der  fchechs,  en  een  fchech  zal  geen  dogter  van 

Jaager  afkomst  némen.  Maar  op  eenen  landdag  is  de  ftem  eens  emirs  van 

Sctoeifat  of  Billama  van  geen  meer  klem,  dan  de  ftem  eens  fchechs  van  eeneder 

overige  familiën. 

In  het  gebied  der  Drufen  treft  men,  als  ware  het,  verfchillende  lugtftreeken 

aan.  Op  de  vlakte  aan  den  zeekant  is  het  des  zomers  zeer  heet :   daartegen 

vind  men  des  winters  op  den  berg  Libanon  meer  fneeuw  ,   dan  in  één  der 

Noorchche  landen  van  Europa.  De  aanzienlijke  Drufen  veranderen  om  die  ré- 

den telkens  hunne  woonplaats,  en  léven  fchier  geftadig  in  eene  lente.  De  lugt 
aan  den  berg  Libanon  is  zo  voortreflijk ,   dat  fchier  al  de  menfehen  hier  des  zo- 

mers op  de  daken  hunner  huizen  flapen:  hier- ontbreekt  het  ook  niet  aan  régen, 
en  men  heeft  er  veele  wellen ,   en  dienvolgens  geen  gebrek  aan  ftroomen  en* 

beeken,  die  de  naburige  vlakten  befproeijen:  de  wijn  van  den  berg  Libanon, 

die  reeds  door  hoseas,  in  het  XiVJe  hoofdftuk,  geroemd  word,  is  nog  héden 

ten 

(*)  Misfchien  wijl  iemand  van  dit  huis  de  dogter  van  eeren  fchsrif  of  emir  trouwde.  De  kin»- 

deren  dezer  mevrouwen  erven  den  titel  hunner  moeder.  Be/chrtjving  van  jSrabie -s  bh  12. 
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ten  dage  uitftékend ;   de  inwoners  kweken  zo  veele  moerbeziën  -   en  olijvenboo- 

men ,   dat  zij  eenen  grooten  handel  in  zijde  en  olie  kunnen  drijven ;   zij  léveren 

ook  katoen,  wol,  manna,  galnooten,  oranjefchiUen ,   zeep,  tarw  e.  z.  v.  aan 

vreemdlingen  ;   verders  hebben  zij  ook  nog  veele  heerlijke  veld  •   boom  -   en 

tuinvrugten ,   en  aan  weiden  en  vee  ontbreekt  het  hen  ook  niet.  Tabak  word 

m   het  gebied  der  Drufen  maar  weinig  gebouwd,  doch  des  te  meer  bij  hunne  na- 

buuren-,  de  Nasfairiërs ,   in  de  ft  reek  van  Ladakïa ,   en  bij  de  Mètaueli  omftreeks 

Sor.  Met  één  woord,  men  vind  hier  in  een’  kleinen  omtrek  alles  bij  elkander, 

wat  de  menfchen  met  alleen  tot  hun  nodig  onderhoud,  maar  ook  tot  een  aange- 

naam léven,  nodig  hebben.  Van  de  verfchciden  landfchappen,  en  de  dorpen. en 

vlekken  daarin  liggende,  heb  ik  de  volgende  berigten  verzameld: 

1.  De  provincie  Schaf  Daar  onder  behoort: 

a   ')  Deier  el  M’  nafif.  In  dit  gebied  vind  men  : 
♦ijl  Deier  el  kammar ,   ecne  aanzienlijke  ftad  niet  verre  van  Naher  Da* 

jnur ,   en  eene  dagieize  van  Seüle.  Zij  is  de  hofplaats  van  den  regcrenden 

emir ,   en  heeft  voor  eene  ftad  van  dit  gewest ,   veele  groote  gebouwen , 

die  ten  deele  aan  den  ftaat,  en  ten  deele  aan  de  groote  fchechs  en  emirs  be- 

horen, welken  op  de  landdagen  vergaderen,  of  zig  hier  anders  wégens 

het  hof  onthouden.  Zij  heeft  ook  eene  moske  met  eenen  minare ;   maar 

deze  word  zelden  bezogt .   gelijk  reeds  bl.  412  aangemerkt  is. 

<^•*1*0  Beklin ,   een  groot  dorp ,   waarin  Drufen  en  Christenen  wonen.  Hier 

wasfen  voortreflijke  druiven. 

IA*  *5  Kafr  Kattray  1 Deir  Durit ,   Mfchitfi ,   ̂  eA-^v> 

Bujlan  eddoair ,   &tc  dln  el  moasfir  en  tóoto  Ptitdin  zijn  ten  deele 

•   kleine  dorpen.  Twee  
andere  kleine  dorper»  Kaf

r  Mohammed  en  Naame 
 zijn 

nog  merkwaerdig  wrjt  bij  eik  een  Maroniten  klooster  ftaat.  De  laatften 

ftaan  onder  den  fchech  van  Beit  Bunekkid: 

Schuf  el  Htite  In  dit  regtsgebied  woont  een  fchech  el  akal>, 

dat  is  ,   één  van  de  drie  voornaamfte  geestlijken  der  Drufen.  Daar  onder 

behoort 

El  macht  dra,  de  woning  van  den  fchech  alt  dsjümbelat,  hethoofcf 

der  partij,  welke  thans  poogt  te  beletten,  dat  de  regérende  emir  niet  te: 

magtig  worde. 
Hhh  3. 

1 
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Baadran ,   <s>ïc  Ain  matur ,   Ankenni,  Lc^^J  £/  mforaa  en 
'-=Pi  AW/a  zijn  aanzienlijke  dorpen.  De  meeste  inwoners  derzelven  zijn  Dru- 
fen;  men  vind  er  egter  ook  veele  Christenen.  Bij  de  dorpen  Maschmufchi  en 
Keituli  zijn  kloosters  der  Maroniten  onder  de  befcherming  van  Belt  Dsjum - 
belat. 

2-)  trDVa''  Arkub.  Tot  dit  gebied  behoort:  Barak ,   eene kleine 
Rad ,   en  de  woonplaats  van  den  fchech  abd  essalam  van  de  familie  Jesbeh  Hij 
is  het  opperhoofd  van  de  partij ,   die  thans  den  regerenden  emir  onderfteunt.  In 

zijn  gebied  woont  ook  een  fchech  el  akal. 

30  Dsjuri ,   een  groot  gebied  op  den  berg  Libanon.  Daartoe  behoren 

de  vlekken  x^-  <^c  Ain  fchdlta ,   Andara  en  Rischneia.  Bij 
het  Iaatfte  Raat  een  klooster  der  Maroniten  onder  de  befcherming  van  Belt  es- 
fchehab. 

4-)  Aklim  Dsjefin.  Van  dit  gebied  heb  ik  verder  niets  vernomen, 
dan  dat  men. in  hetzelve,  niet  verre  van  een  vlek  Dsjefin ,   de  groote  fpelonk 
vind,  in  dewelke fekr  eddin  lange  door  de  Turken  belegerd  werd,  bl.  425. 

5 •)  t/V'y'Di  Sch'dhar ,   een  klein  gebied.  Daar  onder  behoort :   i— 
K’farmetta,  een  vlek. 

6.)  Lrjy=iz'']  Aklim  el  charub ,   een  groot  gebied ,   niet  verre  van  Deir  el 
kanmar  en  Seide.  De  merkwaerdigfie  plaatzen  in  hetzelve  zijn:  L-=v?  Berdsja  , 
^3:^1  Schahim ,   o   jiiye  Ain  inesbud ,   en  o Ainnut.  Hier  vind  men 
Dnifen  ,   Christenen  en  Mohammedaanen.  Doch  de  Iaatfte n   wonen  meesten- 

deels in  dorpen  alleen ,   en  hebben  kleine  moskeen.  De  Mohammedaanen,  wel- 
i.en  ik  daal  van  op  de  reis  van  Seide  naar  Damasko  gefproken  heb,  waren  met 
de  regering  der  Dnifen  béter  vergenoegd  ,   dan  met  die  der  pafchas.  Ook  wa- 

ren hunne  dorpen  in  goeden  ftaat.  Men  vind  in  dit  gebied  overvloed  van  de 

heerlijkfte  vrugten.  Inzonderheid  planten  de  inwoners  veele  olijvenboomen , 
en  verzenden  dus  veele  olie  naar  Damasko  en  Seide. 

In  Aklim  el  charub  en  omtrent  3   uuren  van  Seide  ligt  oabcU  DeirM'chal- 
las ,   een  klooster  en  het  gewoon  verblijf  van  eenen  patriarch  der  verenigde 
Grieken  met  de  Roomfche  kerk. 

7-)  (A-xtó)  jvdij  jk[im  Tefach.  Dit  gebied  ligt  aan  de  grenzen  der  Metaueli 
naar  den  kant  van  Scr .   De  meeste  inwoners  zijn  Sunniten.  Men  vind  daarin : 
, 
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^ ^   Ischba  el  hellaue  en  Nafar  Auschhur  ,   twee  groote  dorpen. 

g.)  El  garb,  een  groot  distrikü,  daar  veele  fchechs  wonen.  Men  vind 

daarïn :   din  el  nöba.,  BfcMmun  en  oL^I  Sclweifat  ,   allen 

dorpen.  De  Grieken  hebben  in  dit  distrikt  een  klooster  onder  de  befcherming 

van  Belt  Telhik ;   en  de  Maroniten  twee  kloosters  onder  de  befcherming  van 

eenen  emir  van  Beit  Schehab. 

p.)  \_v;U  Solima.  In  dit  gebied  vind  men  Solima ,   een  vlek  en  de  woon- 

plaats eens  emirs  van  Beit  Billama.  Er  ftaat  ook  een  klooster  der  Grieken  ; 

ook  vind  men  er  twee  kloosters  der  Maroniten ,   in  één  van  dewelkeii  een  Ma- 

trem woont. 

10.)  o"V*  Erras  >   een  Sebied  meteen  vlek  van  denzelfden  naam,  en  tévens 

de  woning  van  eenen  voornaamen  Drus,  die  den  titel  van  emir  voert. 

jjj  L-jL^o^i  Brumana ,   een  klein  gebied  met  een  vlek  van  dien  naam.  In 

hetzelve  woont  een  emir.  Hij  heeft  in  zijn  gebied  twee  kloosters  der  Maroni- 

ten ;   en  dezen  hebben  ook  nog  een  klooster  bij  ^   Naher  el  Kalb. 

I2.)  \_kdi  El  Katch  een  aanzienlijk  gebied  digt  bij  Kesroan.  Meest  al  de 

inwoners  zijn  Maroniten,  die,  éven  gelijk  drie  kloosters,  welken  zij  hier  heb- 

ben ,   onder  eenen  emir  van  Billama  ftaan,  die  te  Solima  woont.  Tot  dit  gebied 

behoren :   Bekfeia ,   een  vlek ,   en  Beit  Schehab.  In  deze  ftreek  word  de 

beste  en  meeste  wijn  gebouwd,  die  van  den  berg  Libanon  vervoerd  word.  Hij 

word,  éven  als  bij  de  jooden  in  Jemen,  en  bij  dé  Armeniërs  in  Pcrfië,  en  ge- 

lijk reeds  ten  tijde  van  cbristcs  in  het  Heilige  land,  in  groote  aarden  vaten  be- 

waard. Tot  den  wijn,  die  uitgevoerd  word,  laten  de  inwoners  kleine  tonnen 

van  Cyprus  komen. 

Beskinta,  een  klein  gebied ,   dat  geheellijk  door  Christenen  word 

bewoond.  In  het  zelve  is  een  vlek  met  vijf  kleine  kerken  en  de  woning  eens 

emirs.  Digt  bij  Beskinta  Raat  een  klooster  der  
Maroniten. 

14  )   yAU  TI  matein.  In  dit  distrikt  vind  men  Drufen ,   Christenen  en  Mo- 

hammedaanen.  Het  word  door  eenen  emir  geregeerd  ,   die  in  het  vlek  El 

matein  woont.  De  Maroniten  hebben  in  dit  gebied  twee  kloosters.  De  Gri
e- 

ken hebben  een  klooster  bij  het  dorp  Schoor,  en  in  hetzelve  de 

fraaije 
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fraaije  Arabifchc  drukkerij.,  waaruit  men  niet  zelden  boeken  in  de  boekerij* 

en  der  Europeërs  vind  (*). 

15. )  Hammam.  Van  dit  gebied  heb  ik  verder  niets  vernomen,  dan 

dat  in  hetzelve  eene  Rad  van  dien  naam  ligt  ,   en  dat  aldaar  een  M’  kaddem 
woont. 

16. )  Schebanie.  Dit  gebied  heeft  zijnen  naam  van  een  dorp.  In  het- 

zelve woont  een  emir. 

17O  dndara ,   een  groot  gebied,  dat  door  verfcheiden  ichechs  geregeerd 
word.  Het  heeft  zijnen  naam  van  een  vlek. 

18.)  Kesroan ,   eene  fterk  bewoonde  en  zeer  vrugtbaare  provincie, 

in  allerlei  vrugten,  voornaamlijk  in  druiven  en  olijven,  en  waar  zeer  veel  zijde 

gewonnen  word.  Zij  is  eene  dagreize  lang  en  éven  zo  breed.  Zij  werd  tot 

op  emir  fekr  eddin  door  eenen  Mohammedaan  geregeerd,  die  te  Ghajir  woon- 

de, en  aan  den  pafcha  te  Tripoli  fchatting  betaalde.  Maar  de  gemelde  emir 

verdreef  deze  Mohammedaanfche  familie  door  hulp  der  Maronitifche  inwoners, 

en  liet  het  naderhand  dezen  Maroniten  over,  om  onder  zig  een  opperhoofd  te 

verkiezen.  Tegenwoordig  woont  hier  geen  Mohammedaan  en  maar  één  Drus ,   een 

emir  van  het  huis  Schéhab ,   die  te  Ghafir  als  een  onbeampt  perfoon  leeft.  De 

ganfche  provincie  betaalt  jaarlijks,  gelijk  men  mij  verzékerd  heeft,  30  beurzen 

aan  den  regérenden  emir  te  Deir  el  kammar.  Dit  geld  word  door  de  fchechs  der 

Maroniten  zelven  ingezameld.  Als  de  Druzen  met  hunne  nabuuren  oorlog  heb- 

ben ,   moeten  de  Maroniten  naar  évenrédigheid  een  getal  foldaaten  léveren ;   en 

dezen  worden  dan,  onder  het  bevel  der  Drufen,  door  hunne  eigen  fchechs 
gekommandeerd.  Zij  hebben  hun  eigen  vaandel  en  op  veele  kerken  kleine  klok- 

ken. Zij  mogen  zig  niet  alleen  in  het  groen  Méden,  maar  ook  eenen  groenen 

turban  dragen;  eene  eer,  die  in  de  Turkfche  provinciën  alleen  voor  de  nako- 

melingen van  Mohammed  beftemd  is;  zij  zijn  zelfs  in  het  bezit  van  eenen  door- 

togt,  alwaar  de  Mohammedaanen  een  gering  weg  -   of  hoofdgeld  ( ghafar )   aan  hen 

moe- 
(*)  Stefaisüs  schultz  is  zelf  in  deze  drukkerij  geweest.  Zie  deszelfs  Reizen,  D.  V.  b.  451. 

Hij  noemt  dit  klooster  Deier  Haunah  Schowyer •. 
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moeten  betalen.  Daarenboven  heeft  deze  natie  het  volkomen  
vertrouwen  der 

Druicn.  De  groote  emirs  en  fchechs  laten  hunne  zoons  door  Maronite
n ,   en 

hunne  dogters  door  Maronitifche  vrouwsperfoonen  opvoeden.  Zij  laten  h
unne 

croederen  door  hen  bellieren ;   gebruiken  hen  als  fchrijvers,  zelfs  we!  toe  raaden 

(vifirs);  met  één  woord,  de  Maroniten  bekléden  bij  de  Drufen  fch
ier  alle  be- 

dieningen, daar  verftand  en  trouwe  toe  vereischt  word.  De  geestlijken  der  Dru- 

fen  zijn  veel  te  trots  ,   dan  dat  zij  zig  met  de  opvoeding  van  de  zoons  der  fc
hechs 

zouden  willen  bemoeijen;  zij  willen  niet  eens  met  hun  éten,  gelijk  reeds  hier 

voor  gezegd  is.  De  waereldlijke  Drufen  zijn  niet  zeer  geleerd;  van
  natuure 

zijn  zij  ook  onleerzaam.  Indien  een  heer  zulk  eenen  bediend
en  wégens  eenen 

misdag  wilde  ftraffen,  zou  deze  of  zijne  familie  zig  eerlang  zoeken  te  wréken. 

De  Christenen  zijn  daartégen  meer  onderworpen;  en  lchoon  een  fchech  der 

Drufen  zijnen  Maronitifchen  bedienden  wegjaagt,  of  zelfs  neërfibelt,  heeft  hij 

van  hem  of  van  zijne  nabeflaanden  niet  veel  te  vrezen. 

De  Maroniten  erkennen  den  paus  voor  het  opperhoofd  der  kerke ,   gelijk 

reeds  bl.  404  gezegd  is.  Wijl  onder  hen  Jefuiten,  Franciskaaneo  en  Kapucijnen 

wonen ,   hebben  zij  meer  gemeenfehap  met  de  Europeërs ,   dan  met  andere  Oos- 

terfche  landaarden ;   doch  zij  laten  zig  éven  zo  weinig  aan  konsten  en  wéten- 

fchappen  gelégen  zijn,  als  hunne  nabuuren,  de  Drufen,  Arabers  en  Turken. 

Geen  rijke  Maronit  laat  zijn’  zoon  in  Europa  opvoeden ,   om  dat  hij  maar  zéden 

en  gewoonten  zou  mede  terug  brengen,  die  hem  naderhand  in  zijn  vaderland 

meer  nadeel  dan  voordeel  zouden  doen  (*).  Men  heeft  mij  willen  verzekeren, dat 

(*)  Het  is  in  het  algemeen  zeldzaam,  Jat
  -w  oatórHngén  in  Europa  gevalt,  indien

  zij- 
hun vaderland  niet  vroeg  verlaten  hebben.  Eertitels  kunnen  hen  zelfs  niet  teiug  houden

.  Een 

zeer  rijke  Armeniër,  bijvoorbeeld,  ging,  terwijl  de  binnen landfche  onluste
n  Perfië  benauwden, 

met  zijne  ganfche  familie  en  al  zijne  have  van  Isfahan  naar  Venetic 
 en  werd  tot  den  graavenftand 

verhéven  Hij  zelf  bleef  in  Europa,  misfehien,  om  dat  hij  te 
 veel  zwarigheid  vond  om  in  zijnen 

ouderdom  met  eene  familie  nog  meer  reizen  te  doen  ,   maarden
  heeregraave ,   zijn’  zoon ,   vond  ik 

te  Basra  alwaar  hij  weêr  volkomen  als  een  Oosterling  leefde  ,   en
zeifsgeen  verkéring  had  met  de 

Europeërs,  die  hier  wonen.  Mijn  reisgenoot  in  Perfië,  van  wie
n  bl.  92.  gefproken  is ,   was 

insge  ijks  door  zijnen  vader  terug  gezonden ;   en  de  koopman  elias  ,   wiens  vader  tolk  te  Madrid 

was  geweest  (bl.  339.)  had  ook  geen 
 behagen  in  Spanje. 

II.  DEEL. 
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dat  in  het  kollégie  der  Maroniten  te  Rome  altoos  30  jonge  lieden  van  dezen 

landaard  vrije  opvoeding  kunnen  verkrijgen;  doch  dat  men  aldaar  zelden  meer 

dan  vier  of  vijf  van  hun  ontmoet,  wijl  zelfs  de  armen  zig  dit  voordeel  niet  wil- 

len te  nutte  maken,  uit  vrees,  dat  hunne  kinderen  door  de  Europefche  zéden 
zouden  befmet  worden.  Ook  zou  een  arme  Maronit  met  alle  Europefche  be- 

kwaamheid in  zijn  vaderland  moeten  honger  lijden ;   want  hij  vind  daar  geen  be- 
diening, van  dewelke  hij  zou  kunnen  beftaan,  behalven,  wanneer  hij  een  geest- 

lijke is :   en  de  Oosterfche  geestlijken  hebben  zulke  groote  inkomften  niet  als  de 
Europefchen.  De  fchechs  der  Oosterfche  Christenen  dienen  hunnen  landaard 

,   pligts  -   en  eershalve.  Offchoon  zij  ontvangers  zijn  der  lasten ,   betalen  de 

Drufcn  hun  niets  daar  voor ,   en  de  overige  fchechs  en  gemeene  onderdaanen 
dragen  alleenlijk  zorg ,   dat  zij  hun  niet  meer  betalen  ,   dan  zij  weer  aan  de  Dru- 
fen  moeten  opbrengen.  Dezelfde  fchechs  zijn  ook  hunne  bevelhebbers  in  oor- 

logstijden. En  hunne  wijze  van  oorlog  te  voeren  van  de  onze  zeer  verfchillen- 

de ,   zou  een  Maronit ,   die  in  Europa  als  officier  gediend  had ,   hier  niet  gezogt 
worden.  Men  zou  hem  befpotten,  als  hij  de  krijgsoefeningen  der  Europeërs 
hier  onder  de  boeren  wilde  invoeren :   en  in  het  algemeen  zou  niemand  hem  iet 

voor  zijne  kunst  of  wétenfehap  géven.  Gerigtsboven  kent  men  hier  nog  min- 

der dan  bij  de  Turken.  Als  er  verfchil  ontftaat  tusfehen  de  Maroniten,  wenden 

zij  zig  tot  cenen  matran ,   of  zelfs  tot  hunnen  patriarch ,   die  ais  het  opperhoofd 

des  volks  aangezien  word.  Zij  verkiezen  ook  wei  andere  fcheidsmannen  ;   en 
niet  enkel  Christenen ,   maar  zomtijds  Drufen  of  Mohammedaanen. 

Het  fchijnt,  dat  men  in  het  jaar  1600,  als  dandini  op  den  berg  Libanon 
was ,   nog  niets  wist  van  Maronitifche  prinfen ;   want  hij  noemt  de  beide  voor- 
naamfte  waereldlijken  dezer  natie  Diaconos,  of,  inhctltaliaansch,  R Jïgr.ori  diaco- 

ni  (*).  Ondertusfchen  vind  men  in  het  gebied  Kesroan  en  in  dat  van  den  pa- 
fcha  te  Tripoli  nog  drie  familiën,  die  door  de  Christenen  als  adeiijk  aangemerkt 

worden.  Zij  worden  genoemd  Höbeisch ,   Awakri  en  Khafm.  Die 

van 

(*)  Foyage  du  Mont  Liban  du  R.  P.  Jero:ne  Dandini ,   naar  ds  overzettingen  met  de  aantéke- 
mingen  van  eenen  Franfchen  geestlijken,  richard  simon ,   p,  253, 
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van  de  familie  Höbeisch  beweren ,   dat  hunne  voorvaders  reeds  voor  7   of  8 

honderd  jaaren  vermaard,  en  heeren  van  veele  dorpen  op  den  berg
  Libanon  ge- 

weest  zijn.  Thans  vind  men  wel  100  perfoonen,  die  
allen  tot  deze  familie 

behoren,  en  zig,  als  zij  rijk  zijn,  door  hunne  Christen
  médeburgers,  die  hun- 

ne hulp  nodig  hebben ,   fchech  laten  noemen.  Doch ,   wijl  in  deze  landen  deeene 

zoon  geen  voorrang  boven  den  anderen  heeft,  maai  d
e  vaste  goedeien  ook  ge- 

deeld worden,  vind  men  thans  veelen  van  deze  familie,  die  hu
n  brood  als  fchrij- 

vers  en  leermeesters  bij  de  Drufen ,   en  zelfs  wel  door  geringen  arbeid,  moeten 

verdienen,  en  aan  dezen  laat  geen  ander  Maronit  zig  gelegen
  zijn,  en  nog  veel 

minder  iemand  van  een’  anderen  godsdienst  (*).
  Die  van  de  familie  Höbeisch 

hebben  zig  in  de  volgende  liniën  verdeeld:  r.  Ulad  Bujesbek,
  eene  talrijke  fa- 

milie. De  voornaamften  daarvan  wonen  te  Ghafir,  Ghusta,  Sahel  en  Beirut. 

2   Ulad  Bufchedide n   3   Ulad  Bufadil  wonen  te  Ghafir.  4.  Ulad  Bunis
far  wonen 

deels  te  Ghafir,  deels  te  Sahel  (**). 

De  familie  Avtakri  woont  in  het  gebied  van  den  pafcha  te  Tripoli.  Zij  is  ook 

reeds  oud ,   doch  arm  ;   maar  niettemin  zo  trots  op  haaren  adeldom ,   dat  zij  haa- 

re  dogters  liever  ongehuwd  laat  blijven ,   dan  dat  zij  dezelven  aan  Maroniten  zou 

ffévcn ,   die  niet  van  adel  zijn.  Deze  familie  beftaat  uit  omtrent  20  fchechs. 

De  familie  Khafin  is  thans  de  rijkfte ,   doch  maar  omtrent  150  jaaren  oud. 

De  eerfte  van  deze  familie,  die  op  den  berg  Libanon  beroemd  geworden  i
s,  was 

abu  nader  gebéten.  Hij  was  verfcheiden  jaaren  vifir  bij  den
  emir  fekr  ed- 

din,  dat  is,  hij  was  zijn  geheimraad,  zijn  fchatmeester ,   en  tévens  een  dapper 

officier.  Zijn  zoon  heette  nader  khasin.  Doch  hij  zelf  veranderde  ook  zijnen 

naam  en  noemde  zig  naar  zijnen  zoon,  agu  nofil.  De  va
der  had  reeds  ia 

den  veeljarigen  dienst  bij  fekr  eddin  groote  
fchatten  verworven,  en  m   het  ge- 

pén  van  hun,  zeide  men,  was  een  haard  febeerder.  Hij  dreef  dus 
 een  handwerk,  dat 

‘Oii  de  Oosterlingen  zeer  veragt  is.  Be
fchrijvir.g  van  Arabic,  b!.  37. 

J'**)  Arabifcbe  fchechs  zouden  zig  Berd  Jesbek,  BeniSchedid,  e.  z. 
 v.  noemen.  Orde  Maro- 

niten  zig  door  het  woord  Ulad  oïWaüad,  hetwelk  eenen  zo
on  betékent,  als  méde  doordat  zij 

zig  naar  hunne  zoonen  noemen ,   van  de  Mohammedaanen  willen  onderfcheiden ,   dan  of  dit  reeds 

hij  de  oude  Siriërs  gebruiklijk  geweest  is,  zullen  
de  taalkundigen  kunnen  beflisfea. 

Iii  2 
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bied  Kesroan  veele  landerijen ,   ja  geheele  dorpen  gekogt.  De  fchch  abu  no- 

fil  vermeerderde  deze! ven  nog  zeer,  deels  wijl  hij  zelf,  deels  zijn  zoun  in  den 

dienst  der  volgende  emirs  waren.  Deze  fchech  was  het ,   die  den  Europefchen 

monniken  bet  eerst  verlof  bezorgde ,   om  op  den  berg  Libanon  kloosters  te  mo- 

gen hebben;  hij  zelf  fchonk  hun  huizen.  Dit  was  genoeg,  om  den  Maroniti- 
fchen  tchech  ook  in  Europa  bekend  te  maken.  De  monniken  roemden  hem  te 

Rome  en  te  Parys  ,   als  eenen  grooten  ,   dapperen  en  deugdzaamen  prins ;   en  als 

eenen  befchermer  van  den  katholijken  godsdienst  midden  onder  dc  ongelovigen. 

De  paus  maakte  hem  en  zijnen  zoon  tot  ridders;  de  koning  van  Frankrijk  zond 
hem  ook  eene  kleine  orden,  en  benoemde  abu  nofil  tot  zijnen  konful  t   Bei- 

rut:  en  wijl  hij  niet  alleen  zigzelven  eenen  -prins  der  Maroniten  noemde,  maar 
ook  de  monniken  hem  in  hunne  brieven  dus  noemden,  gaven  de  pausen  de  ko- 

ning van  Frankrijk  hem  in  hunne  brieven  denzelfden  hoogen  titel.  Abu  nofil 
werd  dus  reeds  door  de  Europeërs  een  prins  genoemd,  als  de  fchechs  van  de 

familiën  Höbeisch  en  Awakri  zijne  familie  nog  nauwüjks  als  adelijk  aanmerkten. 

Van  dezen  fchech  abu  nofil  heeft  men  eene  lévensbefchrijvbg  van  den  be- 

roemden fekr  eddin;  doch,  het  is  de  vraag,  of  hij  dezelve  alleen  gefchréven 

heeft,  dan  of  niet  misleiden  de  Europefche  monniken  hem  behulpzaam  zijn  ge- 

weest om  hem  ook  als  fchrijver  beroemd  te  maken.  D’arvieux  en  la  roque 
hebben  hem  in  perfoon  gekend  ,   en  beiden  fpréken  breedvoerig  van  hem.  De 

laatfte  leerde  hem  bij  de  monniken  kennen ,   die  veele  wéldaaden  van  hem  geno. 

ten  hadden ,   en  er  nog  meer  van  hem  hoopten  te  genieten.  Hij  fpreekt  met 

veel  lof  van  hern ,   en  heeft  zelfs  eenige  brieven  in  druk  gegeven ,   die  de  ko- 
ning van  Frankrijk  en  zijn  minifter  aan  dezen  en  andere  zogenoemde  Maroniti- 

fche  prinfen  tot  antwoord  gefchréven  hebben  ,   om  de  Europeërs  volkomen  tc 

overtuigen,  dat  zij  indedaad  groote  lieden  zijn  geweest.  D’arvieux  daarente- 
gen ,   die  veele  jaaren  te  Seide  doorbragt ,   en  met  abu  nofil  veele  zaakea  te 

verrigten  had,  befchrijft  hem  juist  zó,  als  ik  mij  eenen  Maronitifchen  fchech  in 

zijn  vaderland  verbeelde,  dien  de  monniken  het  hoofd  wervelziek  gemaakt  heb- 

ben met  de  eertitels  van  prins  en  konful 

De  nakomelingen  van  abu  nofil  hebben  zïg  in  de  volgende  liniën  verdeeld: 

1.  Ulad  Bukanzau  ,   wonende  te  Gbufta  ;   1.  Ulad  Bunajif  te  Adsjeltein;  3 .Ulad, 

Bunafil  te  Ghufta  en  Adsjeltein,  en  5.  Ulad  Bufchedid  te  Sahel  el  ma. 

IK®- 
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Indien  de  Europefche  monniken  niet  op  den  berg  Libanon
  gebléven  waren , 

ZOU  men  in  Europa  waarfchijnlijk  ook  niets  meer  v
an  Maronitifche  prinfen  ge- 

koord  hebben.  Maar,  zo  doende,  brengen  zij 
 ze  ons  telkens  nog  weer  op 

nieuw  aan  het  geheugen.  Zij  zenden  de  zoo
ns  hunner  arme  wéidoenders,  of 

de  zulken ,   die  door  binnenlandfche  onlusten,  of  door 
 de  roverijen  der  Me. 

taueli  verarmd  zijn,  onder  den  naam  van  prinfen
  van  den  ben  Libanon ,   ja  zelfs 

wel  onder  dien  van  prinfen  van  Palefiina ,   naar  Europa.  Zij  géven  den  fchech 

aanbevelingen  naar  Rome.  Wijl  hu  een  katholijk  
is ,   draagt  men  hier  zorg,  dat 

hij  nieuwe  aanbevelingen  aan  den  keizer  krij
gt.  Te  Weenen  heeft  hij  gemeen- 

Irk  vrije  huisvesting,  en  maandelijks  eene
  bepaalde  fom  toe  zijn  onderhoud. 

Hec  postkemtoir  aldaar  geeft  hem  een  fehriftlijk  bevel,
  uit  kragt  van  het  welk 

bü  niet  alleen  in  de  Keizerlijke  erflanden  ,   maar  door  het  ganfche
  Roomfche rijk 

vrij  van  alle  reiskosten  is;  en  van  de  kanfelaarij  bekomt  hi
j  eenen vrijgeleibrief , 

dien  deze  lieden  eenen  aanbevelingsbrief  aan  alle  konin
gen  en  vorflen  plégen  te 

noemen.  Daarop  gaat  de  prins- dan  alom  bédelen
,  onder  voorwendzel,  dat  de- 

Turken  ,   Arabiërs,  Metaueli,  Nasfairiërs,  met  één  
woord ,   de  ongelovigen, 

hem  van  zhn  land  ontroofd  hebben;  a   zelfs  wel,  dat  zijne  gem
alin,  prinfen 

en  prinfesfen  in  de gevangnis  gevoerd  zijn.  Zij  té
kenen  op  hunne  reizen  alleen- 

lijk aan  de  naamen  der  Héden,  welken  zij  bezigtigen;  d
e  muntfpeeiën  van  elk 

land;  de  aalmisfen,  welken  zij  ontvange-  hebbe
n;  waar  men  voor  hun  in  de 

herbergen  betaald  heeft ;   wat  zij  aan  de  to.be
  .e  den  op  de  tolhuizen  of  verders 

.   tot  drinkgeld  ,   of  ook  tot  hun  onderhoud  hebben
  moeten  betalen.  De  meesten 

komen  weer  naar  Hun  vaderland,  zodra  zij  zo  veel  opgezameld
  hebben  ,   dat  zij 

eenen  boomgaard  van  moei  beziën -en  oüjvenboomen
 ,   en  eenige  landerijen  kun- 

nen kopen.  Zij  verhalen  hunnen  la
ndsgenootcu,  boe  veel  eei  zij  va

n  d<_  Eu* 

ropc.che  Koningen  on  ,o^  manen  g
enoten,  en  lachen,  om  dat  men  hen 

Teifs  zo  dikwijls  aan  vorstlijke  tafels  genodigd  he
eft.  Eerlang  doet  ’er  zig  een 

hunner  vrienden  op,  die  eene  reis  naar  het 
 Christenland  niet  agt,  als  hij  een 

r   duizend  daaiers  daarmee  kan  winnen.  Deze  le
ent  het  dagboek,  of,  eigen- 

Ibker,  de  reisroute  en  de  rekening  van  
den  ontvangst  en  de  uitgave  van  eenen 

wèêrgekomen  olijvenprins,  (dus  noemt  
men  hen  gemeenlijk  fpotswijze  in  hun 

vaderland),  laat  zig  door  den  patriarch  en  va
n  de  monniken  (mogelijk  voor  ge- 

leed, geld  of  tegen  beloften  van  een  gefchenk  bij
  zijne  terugkomst)  eenen  aan- 

lii  3   bevé- 
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bevélingsbrief  naar  Rome  géven ,   koopt  een’  fraaijen  fabel  en  een  k   os  tl  ijk  mes , 
buurt  eenen  bedienden,  die  reeds  zulk  eene  reis  gedaan  heeft,  en  bezoekt  dan 

air  de  landen  en  Réden  in  Europa,  waar  zijn  voorganger  meer  gefchenken  be- 

komen beeft ,   dan  zijne  uitgaven  bedroegen. 

Dit  handwerk  was  voor  de  eerfte  Maronitifche  prinfen,  die  naar  Europa 

kwamen ,   zeer  voordélig.  De  vorften  en  grooten  konden  en  wilden  de  zaak 

zo  nauw  niet  onderzoeken;  zij  zelven  of  de  hofdames  waren  nieuwsgierig,  om 

eenen  Arabifchen  prins ,   eenen  prins  van  den  berg  Libanon ,   van  Palejlina ,   te  zien. 

Niet  alleen  kreeg  hij  gehoor,  maar  werd  ook  zelfs  wel  ter  tafel  genodigd;  en 
als  men  zig  dan  zo  verre  met  hem  ingelaten  had ,   moest  men  hem  ook  een  aan- 

zienlijk gefchenk  géven.  Zédert  zo  veelen  van  hun,  en  zommigen  zelfs  meer 
dan  eens ,   naar  Europa  zijn  gekomen ,   verdienen  zij  niet  meer  zo  veel.  Ik 

heb  verfcheiden  dezer  olijvenprinfen  in  Europa  gekend,  welken  klaagden,  dat  de 
koningen  en  vorften  niet  meer  zo  milddadig  waren,  als  eertijds,  en  voornaam- 

lijk, om  dat  men  hun  niet  meer  wil  veroorloven ,   in  de  provinciën  rondte  reizen. 

Wijl  zij  overal  vrij  van  reiskosten  waren,  gingen  zij  veeltijds  van  dorp  tot  dorp; 
lieten  zig  door  de  amptenaaren  onthalen;  begeerden,  als  ware  het,  een  hoofd- 

geld van  de  boeren :   en  dezen  betaalden  in  het  eerst  gaern ,   deels  uit  médclij- 

den  jégens  eenen  Chriften  prins,  verdréven  door  de  ongelovigen,  deels  dag- 

ten  zij  ook,  dat  zij  evenzo  wel  een’  halven  Huiver  konden  hefteden ,   om  eenen 
Arabifchen  prins  in  zijne  oosterfche  kléding,  die  deze  lieden,  tégen  de  gewoon- 

te der  Oosterlingen ,   dikwijls  met  goud  of  zilver  laten  bezetten,  als  om  op 
de  kermis  vreemde  gedierten  of  in  eene  rarekiekkas  te  zien.  Doordien  er  zo  vee- 

len van  die  lieden  kwamen,  werden  amptenaaren  cn  boeren  bet  fpel  moede.  Dc 
mcefte  vorsten  in  Europa  vergunnen  hun  daarom  niet  meer ,   zijdwégen  te  né- 

men, maar  laten  hun  een  gefchenk  aan  geld  ter  hand  ftellèn ;   ook  wel  hunne 

rékening  in  het  logement  betalen  ,   en  dan  aanftonds  vertrekken.  Daarom  reist , 

geloof  ik,  ook  zelden  iemand  met  zo  veel  fpoed,  als  een  Maronitifche  prins. 

Ik  heb  met  geen  dezer  lieden ,   die  ik  in  Europa  ontmoet  heb ,   medelijden  kun- 

nen hebben,  dan  alleenlijk  met  eenen  abud  ibn  schedid.  Deze  was  indedaad 

uit  een  der  aanzienlijkfte  huizen  der  Hobeifchi ,   en  droeg  eene  orden,  ik  meen, 

de  Lazarus  -   orden ,   die  de  koning  van  Frankrijk  eertijds  aan  zijnen  vader,  en , 

naderhand,  ook  aan  hem  gegéven  had.  Zijn  vader  had  eenige  dorpen  in  het 

regts- 
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tsfTebied  Ftuch,  alsmede  aanzienlijke  lande
rijen,  boomgaarden  en  huizen  te 

Ghafir  gehad;  doch  was,  door  bijzond
ere  oorlogen  met  de  Metaucli  en  zij

ne 

ei1en  nabeftaanden,  een  arm  man  geworde
n.  Abud  had  veel  verkéring  met 

aanzienlijke  Drufen  gehad.  Hij  kende 
 zijn  vaderland  vrij  wél,  en  ik  heb  hem 

vcrfcheiden  hier  voorkomende  aardrijks  •   en  gedagt- kundige  berigten  te  danken. 

Doch  hij  was  niet  bekwaam,  om  in  Europa
  de  rol  te  fpélen,  die  hij  zig  opge- 

Icad  had.  Want ,   voor  een’  bédelaar  was  hij  te  eergierig  en  te 
 befcheïdcn ,   en 

zal  derhalven  weinig  voordeel  van  zijne  rei
s  getrokken  hebben.  Men  heeft  ook 

voorbeelden ,   zegt  men ,   dat  zommigen  van  deze  familie  eers
t  als  bedienden 

bereisd,  en  naderhand  zulk  eene  reis  d
sprinfm  ondernomen  hebben.  Hij  had 

eenen' jongen  Maronit,  op  de  Europefche  wijze  gekle
ed,  bij  zig,  en  noemde 

hem  zijnen  gcheimfchrijver ;   doch  die  tévens  zijn  be
diende  en  reisgenoot  was, 

en  misfehien  de  reis  méde  deed  om 
 dit  handwerk  te  léren. 

De  Maroniten  zijn  in  hun  vaderland  zeer  gastvrij
.  Wijl  men  zo  min  bij  hen , 

als  bij  de  Drufen ,   Arabiërs  en  Turken ,   openbaare  herbergen  vind,  heeft  elke 

hunner  fchechs  een  lédig  vertrek  in  zijn  hui
s  om  reizigers  te  ontvangen,  en 

hen  zonder  eenige  vergelding  te  onthalen.  
En,  wanneer  verfcheiden  fchechs 

in  één  vlek  of  dorp  wonen,  heeft  gemeenlijk 
 elk  zijne  maand,  in  welke  hij  zorg 

draa-t  dat  de  vreemdlingen  v/él  onthaald  w
orden.  Deze  hunne  gastvrijheid 

word  zomtijds  ook  misbruikt.  Eens  
kwam  een  Maronit,  die  te  Haleb  gebo- 

ren, doch  veele  jaaren,  als  bediende  bij 
 eenen  zijner  landslieden,  in  Weenen 

was  geweest,  als  een  Europeer  gekl
eed  en  met  eenen  tolk  bij  zig,  te  G

hafir. 

De  fchechs  alhier  onthaalden  den  gewaanden
  Duitfchen  edelman  voortreflijk; 

zij  brasten  hem  bij  de  andere  fchechs  hun
ner  natie;  maakten  om  zijnen  wil jagt- 

partijën :   met  één  woord,  zij  déden  a
lles,  wat  zij  kond*»»  bunn

en  Euro- 
t   J   ,   x   ifjanan  te  veraangenamen.  Na  zesmaan- 
pefchen  gaer  hef  verbluf  OD  rui 

den  verblijf  vertrok  hij.  Eenige  jaa
ren  daarna  kwam  de  zoon  van  eenen  fc

hech, 

d5  dezen  mensch  veel  beleefdheid  bewezen
  had,  te  Weenen, onder  den  naam 

v-n* eenen  prins.  Hier  vond  hij  de
n  gast  zijns  vaders;  doch  niet  als  ee

n’ 

Duitfeh’  edelman,  maar  als  een’  Ma
ronit,  die  zig  in  deze  ftad  als  koop

man  neêr- 

86  Nog  In  den  herfst  van  1 777- kwam  iem
and  van  de  familie  Höbeisch  te  Kop 

„enigen,  die  zig  prins  van  Palesti
na  noemde,  en  van  alle  de  geenen 

,   die  ik 
‘   ge* 
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gekend  heb,  zijn  handwerk  het  best  geleerd  had.  Behalven  zijne  moedertaal, 

het  Arabisch.»  fprak  hij  niet  alleen  Italiaanscb  en  Fransch,  maar  ook  tamelijk 

wél  Hoogduitsch  cn  een  weinig  Engelsch.  Maar  zijn  vaderland,  den  berg  Li- 
banon, kende  hij  flegts  weinig.  Ik  vermoede,  dat  hij  een  zoon  zij  van  eenen 

anderen  zogenoemden  prins,  van  welken  ik  gehoord  heb,  dat  hij  met  zijnen 
zoon  Europa  doorgereisd  had,  en  in  Duitschland  ge  flor  ven  is.  Zo  ik  dit  wél 

heb,  dan  is  onze  prins  van  Palestina  wel  20  jaaren  in  Europa  geweest:  en  dan 

is  het  niet  te  verwonderen ,   dat  hij  zo  veele  Europefche  taaien  fpreekt.  Hij 
fcheen  ook  in  het  geheel  reeds  zo  gewend  te  zijn ,   om  op  de  Europefche  wijze 
te  léven,  dat  hij  geen  grooten  lust  meer  had,  om  weêr  naar  Siriën  te  kéren: 

en  hij  zal  dus  waarfchijnlijk  nog  zo  lang  in  Europa  omwandelen,  als  de  groote 
cn  rijke  heeren  hem  reisgeld  en  daarenboven  vrij  voorfpan  willen  géven.  Maar 

bij  zal  denklijk  het  handwerk  ook  zodanig  bederven ,   dat  zijne  navolgers  weinig 
voordeel  van  eene  reis  naar  Europa  zuilen  hebben. 

Indien  iemand  begérig  is,  te  wéten,  hoe  andere  reizigers  omtrent  de  prinien 
van  den  berg  Libanon  denken ,   kan  daar  over  nazien :   rocqck  ,   Difcription  of 
ihe  East ,   Vol.  II.  P.  1.  p.  c ,6.  Jonas  korte,  Reize  naar  Palestina  e.  z.  v. 

II.  D.  bl.  76.,  en  stefanus  schultz  Reizen.  V   D.  bl.  157.  Ue  laatfte  zegt : 
„   Dc  Abaijsiïiche  adelijke  familie  verdeelt  zig  in  twee  familiën  ;   de  eene  leeft 

„   vrij  wél,  en  zommigen  uit  dezelve  worden  tot  ftaatsminifters ,   of  ook  wel 

„   tot  geringer  amptenaaren  bij  den  grootvorst  \an  den  berg  Libanon,  of  ook 

„   van  deszelfs  geliiftogte  printen  gebruikt;  doch  de  andere  familie  heeft  zig, 

„   door  /pélen  Cn  zwelgerij ,   zo  bedorven,  dat  zij  het  niet  weêr  te  boven  kan 
,,  komen,  maar  ais  andere  gemeene  lieden,  als  boeren  en  dergeljjken,  moec  lé- 
5,  ven.  (en  daainaj).  Uit  deze  laatfte  linie  komen  eenigen  naar  Lèuropa.”  Als 
men  dit  met  het  voorgaande  vergelijkt,  zal  men  vinden,  dat  schultz  niet 

nauwkeurig  naar  de  Abaijsfifche  familie  vernomen ,   en  daarom  een  te  haastig  en 
te  hard  vonnis  over  dezelve  geveld  heeft.  De  Üosterfche  Christenen  zullen 

het  hunne  éven  zo  min  wagen,  als  de  Mohammedaanen ;   en  de  hier  voor- 

gemelde ABUD  ibn schedid  was  voorzeker  geen  van  die  flegte  lieden,  welkende 

heer  schultz  befebrijft.  Pocock  kreeg  te  Ghafir  een  bezoek  van  zulk  cenen 

prins.  Van  dezenzegt  hij:  „   De  fcbech  der  JViaroniten  fprak  Italiaanscb  en  had 

«   agt  jaar  gereisd  in  Europa.  Hier  waren  ook  nog  twee  of  drie  anderen ,   die 

,»  insge- 
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insgelijks  gereisd  hadden ,   en  waarfcbijnlijk  als  bedienden  met  hem  gegaan 

”   waren,  van  dewelken  de  eene  in  Engeland  was  geweest  (*)-  Ik
  geloof, 

’’  dat  hij  onderden  naam  van  prins  des  bergs  Libanon  reisde;  want  die,  w
elken 

”   onder  dezen  titel  naar  Europa  komen,  zijn  zoons  van  zulke  
fchechs,  welke» 

”   dorpen  van  de  prinfen  der  Drufen  pagten :   en  wijl  zij  in  dit  land  de  aanzien- 

lij kil  en  zijn  ,   géven  de  monniken  hun,  als  Pvincipi  d
i  Montc  Uiba.no  ,   aanbe- 

vélingsbrieven  naar  Rome.  Zij  komen  dikwijls  rijk  wéder;  wan
t  zij  bédelen 

,   op  eene  beleefde  wijze ,   onder  voorwendzel,  dat  
de  Maroniten,  als  Christe- 

,,  ncn,  door  bet  harde  juk  der  Turken  al  te  
zeer  gedrukt  worden.”  Korte 

vraagde  aan  eenen  monnik  cp  den  berg  Libanon :   „   hoe  het  toch  met  de  Emirs 

,   of  prinfen  des  bergs  Libanon  ,   welken  dikwijls  in  Euro
pa  komen ,   gcfteld  wa- 

*   re?  Hij  lachte,  en  de  andere  monnik ,   die  erbij  was,  lachte  nog  meer, 

’’  en  wees  van  het  plat  in  het  dal  neer  op  eenen  boer,  die  mee  eene  fpeer,  of 

,,  lans,  op  den  fchouder  voorbij  reed,  en  Zeide: 
 zulke  prinfen  zijn  het;  want 

„   men  noemt  eiken  Arabier,  die  zo  rijk  is  ,   dat  hij  een  pae
rd  kan  houden,  en 

eene  lans  op  den  fchouder  draagt,  uit  fcherts  of  fpotswij
ze  eenen  prins.” 

De  la  roque  ,   in  zijne  Voyage  de  Syrië  &   du  Mont  Liban 
,   verhaalt  veel  tot  lof 

der  Maronitifche  prinfen ,   doch  niet  van  de  reizenden ;   want  die  kende  men  in 

zïuï  tijd  nog  niet,  maar  van  die,  welken  aan  de  Europ
cfche  monniken  op  den 

berg  Libanon  veele  dienden  bewi
jzen. 

De  merkwaardigde  plaatzen  in  de  provincie  Kes
roan  zijn : 

.   ;c  Ghafir ,   eene  kleine  dad  aan  eene  beek  Maameheïn ,   die  alleen  des  win- 

ters zig  in  zee  dort.  In  den  zomer  word  al  haar  water  op  de  omligg
ende  vel- 

den en  in  de  tuinen  gebruikt.  De  inwoners  dezer  dad  zijn  alle
n  Chridenen , 

en  voor  het  grootde  gedeelte  Maroniten.  
De  meeste  tl«ljen  en  akkers  hier  om- 

ftreeks  behoren  aan  frherf-  v.  n«  nu.s  Höbei
sch.  Vier  fchechs,  als  opper- 

hoofden van  zo  veele zijdliniën  dezer  groote  familie,  heffen  de fchattingen,
  wel- 

ken de  inwoners  aan  den  emir  der  Drufen  moeten  betalen; 
 en  in  tijd  van  oor- 

log 

(*)  Zo  veele  bedienden  neemt  geen  Maronit  méde  naar
  Europa.  Dus  waren  zij  misfebien  be- 

dienden bij  anderen,  of  zij  reisden  zelven  als  piinfen. 

II.  deel.  Kkk 
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log  zijn  dezelven  ook  de  bevelhebbers  hunner  medeburgers-  Voor  het  overige 
heeft  men  hier  noch  gouverneur,  noch  kadi.  In  Ghafir  zijn  vijf  kerken.  Digt 
bij  het  vlek  Raat  een  klooster  der  Maroniten ,   als  ook  een  klooster  der  Arme- 

niërs, die  zig  met  de  Roomfche  kerk  verenigd  hebben.  Plet  paleis  van  den 
Mohammedaanfchen  prins,  dien  fekr  eddin  van  hier  verdréven  heeft,  behoor- 

de nog  voor  weinige  jaarenaan  eenen  buschedid  seif  ,   van  de  familie  Höbeisch. 
Deze  heer  werd  eenen  kapucijn  uit  Frankrijk  zo  gunstig,  dat  hij  het  paleis  aan 
zijne  orden  wilde  fchenken ,   maar  de  gemoedelijke  monnik  wilde  het  gefchenk 
niet  aannémen  :   hij  kogt  het  liever  op  de  behoorlijke  wijze,  zo  men  mij  verze- 

kerd heeft,  voor  33  piasters,  of  22  rijksdaalers.  Nu  behoeft  de  orden  niet  te 

vrézen,  dat  de  erfgenaamen  hetzelve  ooit  zullen  kunnen  terug  vorderen,  ge- 
lijk mogelijk  gefchied  zou  zijn ,   indien  er  geen  behoorlijk  koopverdrag  van  ge- 

maakt was.  De  Kapucijnen  wonen  dus  tégenweordig  in  het  paleis  der  voor- 
malige vorsten  van  Kesroan;  terwijl  de  fchechs  der  Maroniten ,   wier  zoonen, 

onder  den  titel  van  prinfen ,   naar  Europa  reizen,  in  flegte  huizen  wonen.  Te 

Ghafir  is  ook  nog  eene  moske  met  eenen  minare  van  den  tijd  der’Mohamme- 
daanfche  prinfen.  Dezelve  dient  den  tégenwoordigen  Christen  inwoneren  tot 

niets,  ten  ware  zomtijds  tot  een’  Ral  voor  hun  vee. 

In  de  nabijheid  van  Ghafir  ligt  een  diRrikt  ElF’mch,  en  in  hetzelve  heeft 
men  de  dorpen:  Sajfra ;   El  huax ,   Ferfchaham,  Fetka,  Giddres ,   Ferfcherifs 
Hallan ,   El  Hösfein,  G koliek ,   El  Ghine  en  El  hfar. 

DJJrdeide,  een  dorp  digt  bij  den  oorfprong  van  den  kleinen  vloed  bij 

Ghafir. ̂   Hier  is  eene  kerk ,   en  buiten  het  dorp  een  klooster  der  Maroniten. 
am'un  5   een  dorp  met  eene  kerk.  Buiten  hetzelve  liggen  twee  kloos- 

ters der  Maroniten,  namelijk  Mar  abda  voor  monniken  aUecn,  en  Seidelhakle 
voor  monniken  en  nonnen.  Het  zal  onnodig  zijn  te  zeggen ,   dat  de  vrouws- 
perfoonen  afgezonderd  wonen  en  ingefloten  zijn.  Schachtul  is  een  dorp  in  deze 
Rreek ,   en  W dta  djjos  een  aangenaame  oord,  alwaar  zig  des  zomers  veele  aan- 
zienlijke  lieden  ,   zo  wel  Drufen  als  Maroniten,  verzamelen. 

De  dorpen  Dlibta  en  Schnan  naak  hebben  elk  maar  ééne 
kerk. 

kvC(J^-L.v»>  Sahel  alma  heeft  drie  kerken,  en  in  de  nabuurfchap  een  klooster 
der  Maroniten.  Niet  ver  van  daar  is  Ghafar  of  Burdsch  Dfjunie ,   bij  Naher  el 

kiilb  y 
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kaïb  alwaar  de  Maroniten  van  eiken  Mohammedaan,  die  aldaar
  door  komt, 

io  para  weggeld  vorderen.  Deze  inkomften  behoorden  ee
rtijds  aan  het  huis 

Hobeisch ;   maar  de  emir  der  Drufen  heeft  ze  aan  zig  getrokke
n,  en  aan  iemand 

van  de  familie  Khafin  voor  weinig  piafters  verpagt.  Wijl
  de  aanzienlijke  Tur- 

ken, de  Janitzaaren  en  andere  trotze  Mohammedaanen  nie
t  veel  goede  woor- 

dc/aan  de  Maroniten  géven,  als  zij  zulk  eene  fchatting  vordere
n,  betalen  al- 

leenlijk kleine  kooplieden,  die  het  der  moeite  niet  waerdig  agten,  om  zulk  eene 

kleinigheid  met  de  Maroniten  verfchil  te  hebben.  Ondertusfchen  bedraag
t  het 

weggeld  nauwlijks  zo  veel,  dat  de  perfoon,  die  er  op  moet  pasf
en,  daarvan  be- 

taald kan  worden :   niettemin  zijn  de  Maroniten  niet  weinig  trots  daarop ,   dat 

de  Mohammedaanen  een  weggeld  aan  hen  moeten  betalen. 

Haret  Sacher ,   een  dorp  met  eene  kerk,  en  buiten  het  dorp 

een  klooster  der  Maroniten. 

Ghadir  heeft  twee  kerken  en  een  groot  nonnenklooster. 

Sarba  was  oudtijds  eene  groote  ftad  met  een  kasteel:  thans  is  het  maar 

een  liegt, dorp.  Ambfil  heeft  ook  maar  ééne  kerk. 

JjUv*  cj>  Sük  Michaël.  Hier  zijn  drie  kerken ,   en  buiten  het  vlek  twee 

Griekfche  kloosters:  één  voor  monniken,  en  één  voor  nonnen
. 

uijó  Sük  Mesbach ,   een  vlek  met  vier  kerken  niet  verre  van  Naher 

el  kaïb.  Dint  bii  hetzelve  is  een  klooster  der  Maroniten  beide  
voor  mans -en 

vrouwspersonen.  Naher  el  mb  >   of  00  hondsvloed ,   heeft  zijnen 

naam  van  een’  grooten  hond ,   in  de  rotze  uitgehouwen ,   ontleend.  Deze  hond 

was  eertijds  aan  de  rots  vast:  thans  ligt  hij  in  den  mond  van  den  vloe
d,  en  wel 

zonder  kop.  In  dezeftreek,  en  digt  bij  den  weg,  v
ind  men  Arabifche,  La- 

tijnfche  en  nog  ouder  opfchriften.  Mog
elhk  vrWienaen  de  laatften ,   dat  ̂ .ij  af- 

4fchréven  werden  <*>  Bij  den  oorfprong  van  
den  hondsvloed  zijn  veele  on- 

deraardfche  woningen  in  de  rotze  uitgehouwen.  Ook
  zegt  men ,   dat  hier 

insgelijks  aaloude  opfchriften  gevonden  worde
n.  _ 

(*)  fococK  gewaagt  van  dezelven.  Defcriptioji  of  th
e  East ,   Vol.  I.  P.  1.  p.  91.  En  mauw. 

drell  heeft  reeds  een  ïitljntch  opTcbrfft ,   dat  men  hier  vind,  laten  drukken.  Jmney  frm 

jikppo  to  Jerufakm. 
Kkk  2 
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vV*5’  (-A?<3  Suk  d   charai  heefc  tw,'ee  kerken,  en  in  de  mbuurfchap  drie 
kloosters  der  Maroniten.  Dfjaeita ,   een  dorp  in  de  nabijheid  des  oorfprongs  van 
den  hondsvloed ,   heeft  maar  ccnc  kerk. 

Antura.  Hier  ziet  men  eene  kerk,  een  nonnenklooster  der  Maroni- 
ten, en  een  klooster  der  Jefuiten. 

Harasch  heeft  eene  kerk  en  een  nonnenklooster  der  Maroniten. 

Denaun.  In  dit  dorp  zijn  twee  kleine  kerken.  Digt  daarbij  is 
oV**"  Isfcherfa ,   een  klooster  voor  monniken  en  nonnen;  als  méde 
Marfcheüita ,   ook  een  klooster  voor  monniken  en  nonnen ,   en  de  zetel  van  ee- 
nen  matran  der  Maroniten. 

Harihfa.  In  dit  dorp  Raat  een  klooster  der  Franciskaanen.  De 
priesters  van  de  kerk  des  kloosters  zijn  Maroniten. 

L5VC  Ghufia ,   eene  kleine  Rad  op  eenen.  heuvel,  twee  uuren  van  Ghafir, 
en  omtrent  drie  uuren  van  de  zee.  Hier  wonen  de  voornaamfte  fchechs  van  het 
huis  Khafin.  Zij  heeft  drie  kerken,  en  digt  bij  dezelve  Raan  drie  kloosters. 
Het  eene  behoort  aan  Armeniërs;  het  tweede  aan  Maroniten,  en  is  zomtijds. 
de  verblijfplaats  van  hunnen  patriarch;  het  derde  behoort  insgelijks  aan  de  Ma. 
roniten ,   en  is  de  zetel  eens  matrans. 

V-y*'0  Maarrab ,   een  dorp  met  eene  kerk.  Daar  digt  bij  ziet  men  nogover- 
blijfzels  van  een  aaloud  kafteel,  in  het  welk  dikwijls  nog  oude  muntfpcciën 
gevonden  worden.  Van  de  dorpen  UasL»  Bat  ha ,   Rafchin  en 
Ighbe  heeft  elk  ook  maar  eene  kerk.  Afchkut  heeft  twee  kerken. 

^   RJlllmnar.  ̂   Hier  in  een  klooRer  woont  de  patriarch  der  Armeniërs, 
die  zig  met  de  Room  che  kerk  verenigd  hebben  (*).  Reifun  heeft  eene 
kerk,  en  in  de  nabuurlchap  een  kloofter  der  Maroniten. 

Jidsjohun ,   een  vlek  met  5   kerken.  Buiten  hetzelve  is  een  klein 

klooster  der  Maroniten  (oi-sAs)  Kleiad,  een  dorp  met  eene  kerk. 
In  de  nabijheid  van  hetzelve  ligt  Deir  Ruime,  een  groot  klooRer  der  Maro- 
niten. 

De 

(*)  Een  ander  zegt,  dat  de  patriarch  der  Armeniërs  te  Deir  el  Kram,  een  klooster  digt  bij 
Ghujia,  woont,. 
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De  volgende  dorpen  liggen  in  een  gebied ,   dat  men  'Jf*^**^  Dfjürd 

Kesroan  noemt. 

Feit  run ,   een  dorp,  het  \Velk  eertijds  alleen  van  Mohammedaanen 

bewoond  was.  Eenige  weinige  boeren  alhier  zijn  nogMohammedaansch;  doch 

ftaan  onder  eenen  Chriften  Ichech.  De  Ch  rillenen  hebben  hier  ook  eene  kerk. 

jsJ ̂    Haradsjel ,   1— >   j yy*  Miruba  en  Eareija  waren  eertijds  alleen 

door  Metauelis  bewoond;  thans  zijn  al  de  inwoners  Christenen,  en  dezen  heb- 

ben in  elk  der  gemelde  dorpen  eene  kerk. 

L_i B’katiita ,   El  alale ,   LdLcLib  B’kïiata  en  Sabugha  zijn  kleine 

dorpen ,   hebbende  elk  derzeiven  eene  kerk ,   en  bij  elk  der  beide  laatften  is  een 

Grieksch  klooster. 

El  masra  ligt  in  het  oppergedeelte  van  het  gebied  Dfjurd  el  Kesroan , 

en  heeft  5   kerken.  Dit  is  zomers  zulk  een  aangenaame  oord  ,   dat  veele  voor- 

naame  Drufen  en  Maronitcn,  in  het  benedendeel  des  bergs  Libanon  wonende, 

het  hectfle  iaargetij  hier  doo.  brengen :   maar  des  winters  is  het  hier  ook  zo  koud , 

dat  de  inwoners,  wégens  de  menigvuldige  fneeuw ,   nauwlijks  uit  hunne  huizen 

kunnen  komen ;   en  de  fneeuw  bevriest  zelden  zo  hard ,   dat  men  over  dezelve 

kan  gaan.  Digt  bij  El  masra ,   (eenander  zeide  bij ,   Fareija  en  Haradsjel j   vind' 

men  nog  overblijfzels  van  eene  grootc  ftad  Fakra ,   en  onder  dezelven , 

gelijk  men  mii  verzekerd  heeft ,   zeer  grootc  fteenen  met  opfchriften. 

Het  oppergedeelte,  of  den  rug,  van  den  berg  Libanon ,   tusfehen  Kesroan 

en  Baalbek ,   is  niet  bewoond.  Des  winters  is  het  daar  ongemeen  koud,  cn  al- 

les met  fneeuw  bedekt ;   maar  des  zomers  vind  men  hier  de  voortreflijkfte  wei- 

de, en  verbaasd  groote  kudden  fchaapen  en  geiten,  behorende  ten  deele  aan 

de  onderdaanen  der  Drufen,  deels  aan  zommia®  
Uammen  1   urkmannen.  De 

laatften  blijven  omueij<.  maar  éene  maand,  en  trekken  dan  met  h
un  vee  naar 

Damasko  en  andere  naburige  ftéden.  Zij  moeten  iets  betalen  aan  den  emir  der 

Drufen;  maar  de  onderdaanen  van  den  emir  kunnen  hier  zo  veel
  vee  weiden  als 

zij  willen. 

De  Drufen  hebben  gemeenlijk  ook  Beirnt  gepagt  (*),  Deze  ftad 

ligt 

(*)  Na  mijn  vertrek  ,   en  gedurende  den  oorlog  tusfehen  Ru
sland  en  de  Turken  heeft  Mm 

Kkk  3. 
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ligt  in  eene  aangenaame  Hreek  aan  de  zee,  en  aan  de  noordzijde  van  een  voor- 

gebergte,  tusfchen  Seide  en  Tripoli.  Zij  heeft  eene  bek  wan  me  haven,  en  drijft 
ook  eenen  taamlijk  Herken  handel  in  zijde,  olie,  katoen  en  andere  waaren , 
welken  de  berg  Libanon  in  overvloed  oplévert.  Naar  de  landzijde  heeft  men 
zeer  fchoone  tuinen  en  boomgaarden ,   en  aan  den  zeekant  twee  kleine  kasteden 

op  rotzen ,   om  de  haven  te  verdédigen ;   doch  zij  zijn  in  eenen  flegten  Haat. 
Anders  hebben  de  Drufen  geen  andere  vestingwerken  in  hun  gansch  gebied , 
dan  alleen  hunne  fleile  gebergten.  De  Had  heeft  fraaije  huizen ,   inzonderheid 

wélgebouwde  Chans  (*),  en  veele  winkels  voor  kooplieden,  waarvan  de  emir 
eene  groote  huur  trekt.  De  Mohammedaanen  hebben  hier  verfcheiden  mos- 

keen. De  voorn  aam  (ie  inwoners  van  dezen  godsdienst  kiezen  zelven  hunnen 

mufti  en  hunnen  kadi ;   de  negérende  emir  bevestigt  hen  alleen  in  hunne  bedie- 
ningen, als  zij  hunne  akte  betaald  hebben.  Maar  de  inkomflen  van  eenen 

kadi  zijn  hier  zo  voordélig  niet ,   als  in  andere  Héden.  Als  de  mohammedaanen 

alhier  ménen,  dat  hij  een  partijdig  vonnis  geveld,  of  eenen  onbillijken  eisch 

gedaan  heeft,  doen  zij  hun  beklag  bij  den  emir,  die  hem  dan  fpoedig  beflraft. 

De  aga ,   of  kommandant,  te  Beirut  is  geen  Drus,  maar  een  Mohammedaan ,   in 

deze  Had  geboren ,   doch  die  ten  vollen  onder  het  bevel  des  emirs  Haat.  On- 

der de  Christenen  alhier  zijn  de  Maroniten  de  talrijkflen,  en  dezen  hebben  eene 

fraaije  kerk.  Verders  vind  men  in  deze  Had  ook  Grieken ,   en  weinige  jooden. 

Deze  natie  fchijnt  bij  de  Drufen  niet  zeer  geduld  te  worden ;   want  op  den  gan- 

fchen  berg  Libanon  vind  men  geen  Jooden ,   dan  alleen  te  Beirut,  Zij  reizen 

egter,  wégens  den  koophandel,  zomtijds  voor  een’  korten  tijd  ook  naar  andere 
Heden  in  het  gebied  des  emirs ,   éven  gelijk  reeds  ten  tijde  van  benjamin  van 

tude- 

nu  den  Turken ,   dan  den  Drufen ,   dan  weer  den  fchech  daher  omar,  en  zelfs  op  het  einde  des 

jaars  1773  voor  een’  korten  tijd  ook  den  Rusfen  toebehoord.  Maar  ten  Iaatften  is  deftadéven- 
wel  wéér  aan  de  Drufen  overgeléverd. 

(*;  Dergelijke  karavanfem,  of  woningen  voor  reizigers,  inzonderheid  voor  kooplieden , 
aoeint  men  te  Beirut  kaifarie.  Te  Kahira  noemt  men  ze  ag&le. 

.   >   ,   '       '   •• 
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■tudela  (*).  Een  geboren  Franschman  uit  de  Levant  is  de  eenige  Europ
efche 

koopman ,   die  hier  woont.  De  kooplieden  van  Marfeille ,   welken  men  anders 

in  alle  de  havens  op  deze  kust  ontmoet ,   hebben  verfcheiden  maaien  beproefd , 

om  zig  ook  te  Beirut  neêrtezetten;  doch  telkens  de  plaats  weer  moeten 
 verla- 

ten ,   en  zig  naar  Seide  begeven :   want ,   wanneer  zij  hier  waarcn  aan  de  Drufen 

verkopen,  kunnen  zij  hen  met  hulp  van  den  pafcha  tot  betaling  noodzake
n'; 

maar  te  Beirut  kogten  de  Drufen  veele  goederen  op  borg ,   en  de  kooplieden 

konden  hen ,   door  regten  ,   niet  tot  het  betalen  derzelven  dwingen. 

De  volgende  dorpen  liggen  in  de  nabijheid  van  Beirut ,   en  behoren,  denk- 

lijk ,   tot  de  diflrikten  der  Drufen ,   daar  omftreeks  liggende. 

Elkine,  1— Li— Hiata ,   El  fchoreife ,   **=>  D’ balie  >   Qy*1. J* 

Baüfcherie ,   Esfchidh  Burdsch  el  bradsjene,  CJv3* 

Hörsch  esf’nobar ,   e.*.cLJ)  Elnaatne  of  Annaeime.  Een  kwartier  uursvan 

Beirut  ligt  ^<3  Deir  el  chudder ,   een  klooster,  dat  aan  St. 

pms  gewijd  is.  De  Maroniten  geloven,  dat  St.  joris,  die  den  draak  gedood 

heeft ,   hier  begraven  is.  Niet  verre  van  Beirut  is  ook  eene  overoude  kerk 

Antolias ,   in  welke,  volgens  de  mening  der  Maroniten,  nog  tot  op 

dezen  daT  veel  goud  en  andere  kostbaarheden  begraven  liggen ,   die  noch  de  Mo- 

hammedaanen ,   noch  de  Drufen  hebben  kunnen  van  daar  némen. 

De  volgende  diftrikten  liggen  ook  op,  of  aan  den  berg  Libanon,  en
  worden 

ten  deele  door  Maroniten  bewoond.  Doch  zij  behoren  niet  tot
  het  gebied  der 

Drufen,  maar  tot  het  pafchalik  Tripoli. 

i .)  l Tfchubbet  B'fcherre ,   een  aanzienlijk  dillrikt  ten  oosten  van 

Tripoli.  De  inwoners  van  hetzelve  zijn  voor  het  grootft
e  gedeelte  Maroniten. 

Men  vind  hier  zulke  aanzienlijke  Christen  
fnmiiiëu  met,  als  in  de  provincie 

Kesroan :   want  de  pascha  benoemt  gemeenlijk  eenen  van  zijne  Maronit
ifche  be- 

dienden ,   of  een’  anderen,  die  bet  méést  belooft  te  betalen ,   tot  gaarder;  en 

deze  lieden  worden  dan  als  hunne  fchechs  aangemerkt.  D
e  merkwaardigfte  dor- 

pen 

(*)  Itinerarium ,   p.  3«-  AM»  autem  etpud  hos  (Dogziin)  Judttiféa,  fed  non  itohquam  ar
tificïs 

«   infeclores  ve/lium  ad-  hos  veniunt  mis  vel  mercator*  txercenda  causfa :
   rurfnrqus  abeam. 
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pen  in  dit  gebied  zijn;  Bfchérre ,   Haddet ,   Baa  Jnturh  , 

Hatfchid ,   Blaufa ,   t>j^-Hasrün ,   J~*£==>  Kf ar  fchdb., 

(Dj^i  B'ó/ün,  ̂ '~V  Kirkafcha ,   KJar  Sarün. 
De  Christenen  hebben  bij  de  dorpen  ook  verfcheiden  kloosters.  Het  merk- 

waardigpe  derz elven  is  Cr*  jXi  Canobin ,   de  gewoone  verblijfplaats  van  den  pa- 
triarch der  Maroniten.  Dit  klooster  ligt  tamelijk  hoog  tégen  den  berg ,   en  heeft 

heerlijke  uitzigten.  De  inkomften  van  het  zelve  zijn  aanzienlijk;  doch  daar 

worden  ook  veele  armen  van  onderhouden,  en  de  pafcha  te  Tripoli  eischt  dik- 

wijls zulke  zwaare  fchattingen  van  den  patriarch,  dat  deze  genoodzaakt  is,  zig 

naar  een  ander  klooster  digt  bij  Ghujla  te  begeven ,   alwaar  hij  nevens  de  overige 
Christenen  in  de  provincie  Kesroan ,   onder  de  befcherming  derDrufen,  alle 
veiligheid  vind.  Kashei a ,   een  ander  klooster  in  deze  Preek,  is  in  eene 

rotze  uitgehouwen.  Het  heeft  de  vocrtreflijke  eigenfchap ,   zegt  men ,   dat  alle 
krankzinnige  lieden,  die  er  zig  maar  driemaal  24  uuren  in  ophouden,  weêrher- 

Peld  worden.  Verders  hebben  de  Karmeliten  een  klooster  in  de  nabuurfeh"p 

Van  de  groote  Cederen.  Ook  vind  men  een  klooster  bij  het  dorp  AJmn ; 

en  in  het  benedendeel  van  B’fcherre  een  klooster  Mar  Lijdia. 
2.)  «jjV'  Sawie ,   een  klein  gebied. 

3*)  Bat  run ,   een  dorp  met  een  klein  gebied  aan  de  zee.  In  deze  Preek 

Vind  men  nog  eene  ménigte  vervallen  kloosters. 

4-)  Akura ,   een  klein  gebied  met  een  dorp  van  dien  naam ,   alwaar 

de  voornaamPen  van  de  familiekwal  wonen,  waarvan  bl.  435  gewaagd  word. 
Hier  woont  ook  een  bisfehop  der  Maroniten.  Niet  ver  van  Akura ,   en  in  de 
Preek  die  men  fVatal  brehhje  noemt,  worden,  zo  men  zegt,  nog  zeer  oude 
opfchriften  gevonden. 

5.)  £ j£>  Ftuch.  Dit  gebied  grenst  ten  zuiden  aan  Madmeltein ,   ten  noorden 

aan  Naher  Ibrahim ,   en  ten  westen  aan  DJjebail ,   en  behoort  voor  het  grootPe 

gedeelte  aan  de  familie  Höbeisch.  Dezen  hadden  in  den  tijd,  dat  ik  in  deze  ge- 

westen was,  nog  zeer  veel  te  lijden  van  hunne  nabuuren,  deMetaucli,  welken 

te  DJjebail  regeerden;  want,  dezen  plonderden  niet  flegts  de  huizen  der  Ma- 
roniten, maar  hieuwen  ook  hunne  moerbéziënboomen  om,  en  bedorven  dus 

hunne  zijdenteelt.  Doch  zédert  zijn  de  Metaueli  uit  deze  Preek  verdréven , 

gelijk  Praks  zal  gezegd  worden.  De  volgende  dorpen  liggen  in  het  gebied  Ftuch, 

<t 

ca 
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en  zijn  allen  flegts  klein :   ei-w  ̂ *£=5  Kfdr  afin ,   Safra ,   El 

haar,  p\-x&l/,\-*£='  Kfdr  Schahdm ,   \-&*Fetka ,   Ghiddres , 

IC/ar  Dfjerif ,   dEh-  Hdlldn ,   El  höjjein ,   ̂ IL. ̂    Ghobdli ,   £/ 

ghlne,  </> El  k’fdr. 
60  7iz2nz  is  een  aanzienlijk  dilfrikt,  dat  ten  deele  door  Grieksch-ka- 

tholijken  word  bewoond.  Dezen  hebben  verfcheiden  groote  kloosters ,   als  : 

Antura ,   >   Balmand,  Nurle. 

7. )  
Dennie ,   een  dilfrikt,  dat  door  Metaueli  en  Christenen  bewoond 

word. 

8. )  
óty*-  Dfjebail,  een  vlek  en  gebied,  dat  voor  het  grootlfe  gedeelte  door 

Maroniten  word  bewoond,  die  egter  onder  dc  heerfchappij  der  Metaueli  Haan. 

De  voornaamfle  plaatzen  in  dit  gebied  zijn  :   Dfjebail ,   Maad,  Galbun,  Bifchi , 
Hakil,  Mischmisch ,   Lachfid,  Achmidsch ,   el  mad  cn  Bimtael.  Zo  men 

zegt,  worden  hier,  tusfchen  jKx-o  Mödfun  en  Fidar,  in  eeue  Itreek  van 

6   uuren  gaans,  nog  veele  overblijfzels  van  paleizen  en  kloosters  gevonden, 
en  daarbij  ook  nog  eenige  opfchriften. 

Tfchubbet  el  m’neitre ,   een  aanzienlijk  dilfrikt,  dat  in  mijn’  tijd 
nog  meeftendeels  door  Metaueli  geregeerd  werd.  In  deze  ftreck  ontfpringt  de 
Naher  Ibrahim.  Bij  den  oorlprong  van  dezen  vloed  zijn  nog  overblijfzels ,   zegt 
men,  van  oude  gebouwen,  en  groote  woningen,  inde  rotze  uitgehouwen , 

welken  men'-*5'  cV)Ls--  Magharet  af  ka  noemt.  Op  y   Dfjabbel  Mufa , 
eenen  berg  tusfchen  het  vlek  M’neire  en  Ftuch,  zijn  insgelijks,  zo  menzeide, 
nog  overblijfzels  van  oude  kalleden  en  tempels,  en  daar  onder  groote  fïeenen 

met  opfchriften. 

Zödert  mijn  vertrek  uit  Siriën  sijn  in  de  laatstgemelde  dilfrikten  groote 

veranderingen  voorgevallen.  Want,  een  Drus,  metnaamejusoF,  heeft  de  Me- 

taueli ,   die  hunne  dilfrikten  van  de  pafchas  te  Tripoli  fchier  zédert  200  jaaren  te 

leen,  of  veeleer  gepagt  gehad  hadden  ,   ganschlijk  uit  deze  gewesten  verdréven. 

Abud  ibn  scHEDin  en  michacl  mama,  beiden  Maroniten,  van  welken  de  eer- 

11e  in  1771  en  de  andere  in  1774  te  Koppenhagen  was,  hebben  mij  deze  ver- 

andering in  dezer  voegen  verhaald.  Ménig  eenen ,   die  van  de  regeringsvorm 
der  Oosterlingen  geen  kennis  heeft,  zal  dezelve  verdicht  voorkomen. 

II.  DEEL.  Lil 

JUSOF 
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Jüsof  was  een  zoon  van  Emir  melhem,  doch  zijne  moeder  was  geen  Drufia* 

maar  eene  dogter  eens  voornaamen  fcherifs  (bl.  426).  Hij  was  nog  jong,  toen 
Emir  mansur  ,   zijns  vaders  broeder ,   aan  de  regering  kwam.  Zijn  hofmeester 
was  een  Maronit ,   salech  genoemd ,   een  zeer  verftandig  man ,   die  alles  aanwend  - 

de ,   om  den  jongen  heer  zo  opteyoeden ,   dat  hij  te  eenigen  tijde  aanfpraak  op 

de  regering  kon  maken:  hij  had  daartoe  te  meer  hoop,  wijl  al  de  overige  zoons 

van  Emir  melhem  te  welluftig  waren,  of,  wijl  het  hun  aan  eene  goede  opvoe- 

ding ontbroken  had.  Emir  jusof  werd,  éven  als  alle  voornaame  Drufen ,   be- 

fnéden ,   op  dat  hij  zig  bij  de  Turken  voor  een’  Mohammedaan  kon  uitgé- 
ven.  De  Maroniten  op  den  berg  Libanon  talrijk  ,   en  te  allen  tijden  getrouwe 

onderdaanen  en  bondgenooten  der  Drufen  tégen  de  Turken  en  Metaueli  ge- 

weest zijnde,  zogt  fchcch  salech  de  liefde  van  dit  volk  voor  zijnen  heere  ook 

te  winnen ,   door  dat  hij  hun  niet  alleen  liet  dopen ,   maar  hen  zomwijlen  ook  in 

de  kerk  leidde.  Ondertusfchen  was  hij  nog  te  jong,  en  zijn  oom  hem  te  mag- 

tig,  dan  dat  hij  vooruitzigt  kon  hebben,  eerlang  regerende  emir  te  v/orden.  Eerst 

maakte  hij  eenen  aanflag,  om  de  minder  magtige ,   en  van  hunne  Christen  on- 

derdaanen gehaate  Metaueli  uit  Dfjebail  en  andere  diftrikten  in  de  provincie 

Tripoli  te  verdrijven.  Om  dit  uittevocren ,   werd  verëischt,  dat  de  pafcha  te 

Tripoli  hem  de  gemelde  diftrikten  verpagtte  ,   en  dat  hij  niet  alleen  gelds  genoeg 

kon  opbrengen  om  de  pagt  te  betalen,  maar  ook  om  een  klein  léger  te  houden , 

waarmede  hij  de  oude  bezitters  kon  verdrijven ,   en  zig  zdven  in  de  diftrikten , 

die  veroverd  moesten  worden  ,   handhaven.  Dit  was  reeds  eene  groote  onder- 

neming voor  eenen  landjonker,  die  geen  andere  inkomften,  dan  van  eenige 

dorpen  had. 

Emir  mansur  zag  zeer  ongaern,  dat  de  jonge  heer  fteeds  meer  en  meer  de 

agting  der  Christenen  zowel,  als  der  Drufen  won.  Hij  zogt  hem  paaien  te 

Rellen:  liet  zelfs,  onder  allerlei  voonvendzcls ,   een  paar  dorpen ,   die  hij  van 

zijnen  vader  geërfd  had,  in  den  brand  ftéken.  Doch  dit  ftrekte  alleen  om  den 

jongen  emir  gelegenheid  te  géven ,   zig  over  hem  te  beklagen.  Jusof  nam  zijne, 

toevlugt  tot  den  pafcha  van  Tripoli ;   en  deze  was  een  zoon  van  den  pafcha  te 

Damasko,  cn  insgelijks  nog  een  jong  heer.  Beiden  floten  eene  nauwe  vriend- 

fchap  met  elkander.  Ondertusfchen  zogt  de  pafcha  de  zaak  bij  te  leggen ,   en 

jusof  keerde  weer  naar  Dek  el  kammer alwaar  hij  eenige  maanden  in  alle  ftilte 

leefde, . 
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leefde.  Voor  het  uiterlijke  gedroeg  hij  zig  als  een  vriend  van  zijnen  oom; 

doch  hij  verbond  zig  heimlijk  met  den  fchech  ali  dsjumbelat  ,   om  zijnen  val 

te  bewerken.  Nadat  hij  zig  nu  ook  veele  vrienden  onder  de  voornaame  Dru- 

fen  gemaakt  had,  verliet  hij  Deir  el  kammer  op  het  onverwagtRe,  onder  voor- 

wendzel ,   als  of  bij  hier  zijns  lévens  niet  zéker  was,  en  vlugtte  met  zijnen  aan- 

voerder en  éénen  bedienden  naar  Damasko  (*).  Aldaar  Rapte  hij  bij  zijner  moe- 

der broeder  af,  die  een  fcherif  en  in  deze  Rad  een  aanzienlijk  man  was.  De 

pr.fchas  in  Siriën  zien  gaern ,   dat  er  onenigheid  heersebt  in  de  regérende  huizen 

der  Drulen.  Die  te  Demasko  liet  derhalven  emir  jusof  aanRonds  bij  zig  ko- 

men ,   bewees  hem  veel  eer ,   en  deed  hem  overëenkomfiig  zijnen  Raat  onder- 

houden. Midlerwijl  deed  de  pafcha  te  Tripoli  zijn  beklag  bij  zijnen  vader  over 

de  Ham a Ai ,   eene  familie  Metaueli  in  het  gebied  Dfjebail.  Men  was  reeds  zé- 

dert  veele  jaaren  over  derzelver  regering  niet  voldaan;  doch  men  had  ze  niet 

kunnen  verdrijven ,   wijl  daartoe  een  nieuwe  pagter  verëischt  werd ,   die  zig  té- 
gen dc  ouden  in  het  bezit  der  regering  kon  verdédigen.  Wij]  de  meeste  inwoners 

van  het  gebied  DJjebail  Christenen,  en  vrienden  van  emir  jusof  waren,  gaf  de- 
ze zeer  goede  vervvagting,  dat  hij  den  Metaueli  reeds  het  hoofd  zou  kunnen 

bieden.  De  pafcha  fchreef  derhalven  aan  zijnen  zoon,  den  pafcha  te  Tripoli, 

dat  hij  Dfjebail  (volgens  gewoonte  voor  een  jaar)  aan  emir  jusof  zou  verpag- 
ten.  Met  dit  bevel  vertrok  de  jonge  held  aanRonds  van  Damasko  naar  Lada- 

kia ,   alwaar  de  pafcha  zig  te  dien  tijde  onthield ,   en  verzamelde  onder  weg  eene 

bende  van  omtrent  500  man,  meestendeels  Maronitcn.  Zodra  hij  de  akte,  of 

pagtbrief ,   verkregen  had,  vertrok  hij  weer  van  Ladakia,  en  verfterkte  zijn 

léger  in  weinige  dagen  tot  op  icoo  man.  Bij  zijne  aankomst  op  de  grenzen  van 

Dfjebail  kwamen  nog  over  de  1000  Maroniten  bij  hem,  die  allen  gereed  waren 

om  hunne  geweldenaars  te  helpen  verdrijven.  Aan  het  hoofd  van  dit  léger  van 

omtrent  2000  man  deed  hij  den  toenmaals  regérenden  fchech  schmaew  ibn 

isurhan  wéten  ,   dat  de  pafcha  hem  de  regering  van  dit  gebied  opgedragen  had; 

en  daar  de  fchechs  der  Metaueli  zulk  eenc  boodlchap  in  het  geheel  niet  verwagt 

had. 
(*)  Men  zegt  anders  tot  roem  van  Beit  esfchshab,  of  de  regérende  familie  der  Drufen,  dat  zij 

■sog  nooit  iemand  van  baare  eigen  familie  het  ifven  benomen  htbbe. 
Lil  2 
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hadden  ,   moesten  zij  voor  de  magt  wijken,  en  zig  naar  de  dorpen  begéven,  die 
hun  eigendomlijk  toebehoorden. 

Eenige  maanden  daarna  deed  emir  jusof  eene  reis  naar  den  berg  Libanon  s 
om  wégens  de  uitvoering  zijner  overige  ontwerpen  met  zijne  vrienden  onder  de 
Drufen,  inzonderheid  met  ma  dsjümbelat,  te  fpréken.  De  Metaueli  maak- 

ten zig  deze  zijne  afwézendheid  te  nutte;  zij  hieuwen  de  olijven  -   en  moerbéziën- 
boomen  der  Maroniten  om,  dreven  hun  vee  weg,  en  déden  hun  verders  zeer 

gi'oote  fchaden.  Maar  dit  was  voor  emir  jusof  eene  goede  gelégenheid ,   ora 
met  meer  ernst  te  beginnen.  Hij  verjoeg  aanftonds  den  fchech  schmaein  uit 

zijn  gebied,  en  verklaarde  alle  zijne  dorpen  en  landerijen  verbeurd ,   welken  hij 
hem  niet  had  kunnen  ontnemen  zo  lang  als  hij  zig.  als  een  vreedzaam  onderdaan 

gedroeg.  De  Maroniten,  Sunniten  en  Drufen,  welken  deels  als  onderdaanen , 
deels  als  nabuuren  van  de  Metaueli  veel  hadden  moeten  lijden ,   fpoedden  zig 
allen  tot  zijne  hulp.  Ook  kreeg  hij  hulp  van  den  fchech  ali  dsjümbelat.  Dus 
verfterkt ,   tastte  hij  ook  de  naburige  Metaueli  aan ,   die  insgelijks  zédert  veele 

jaaren  in  het  bezit  der  diftrikten  Bat  run ,   Dennie  en  Tfchübbet  b’fchene  geweest 
waren.  De  vijanden  déden  in  het  eerst  wel  eenigen  tégenweer,  doch  waren 

eerlang  genoodzaakt  hunne  landen  te  verlaten,  en  zig  bij  hunne  geloofsgenoo- 

ten  in  de  Breek  van  SSr  en  Acca  te  begéven.  Emir  jusof  daartégen  kreeg  de 

akte  op  alle  de  gemelde  diftrikten,  en  werd  dus  in  korten  tijd,  van  een’  onbe- 

ampt’  perfoon ,   heer,  of,  liever,  pagter,  van  eene  aanzienlijke  provincie. 
Toen  naderhand  een  nieuwe  pafcha  naar  Tripoli  kwam ,   wien  de  fnel  aanwas- 

fende  magt  van  emir  jusof  vrees  verwekte,  wilde  deze  hem  alde diftrikten  niet 

verpagten,  maar  eenigen  .daarvan  wcêr  aan  de  Metaueli  géven ,   die  veelgeld 
daarvoor  beloofden,  en  ook  reeds  een  klein  léger  verzameld  hadden.  Doch 

jusof  wilde  zig  in  zijne  bezitting  handhaven.  Hij  kwam  met  een  léger  naar 

den  kant  van  Tripoli,  floeg  de  voortroepen  van  den  pafcha,  en  dreigde  deftad 

met  cenc  plondcring.  Wijl  egter  daher  omar  in  dien  tijd  reeds  tégen  de  nabu- 

rige pafchas  opgeftaari  was ,   fchreef  de  pafcha  van  Damasko ,   de  oude  befcher- 

mer  van  emir  jusof,  aan  den  pafcha  van  Tripoli,  dat  de  belangen  des  fultans 

thans  vorderden ,   dat  emir  jusof  in  het  bezit  van  alle  de  diftrikten  gelaten 

werd ,   die  hem  eenmaal  afgedaan  waren ;   en  op  dit  vertoog  verkreeg  emir 

jusof  eene  nieuwe  akte,  en  trok  weer  van  Tripoli  terug.  Daarop  trok  hij  an- 

der- 

( 
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dermmaal  tégen  de  Metaueli,  en  floeg  dezelven  bij  H
addet  derwijze,  dat  zij  zé- 

dert  geen  lust  gehad  hebben  om  hem  weer  aant
etasten.  Ondertusfchen  hebben 

zij  andere  kleine  diftrikten  in  de  ftreek  van  Badlbek  g
epagt,  en  de  oude  bezitters 

op  dezelfde  wijze  daaruit  gedreven ,   als  zij  zelven  verdréven  waren. 

Kort  na  den  flag  bij  Haddet  ging  emir  jusof  met  een
  léger  naar  Badlbek,  om 

den  emir  heidar  aldaar,  die  insgelijks  een  Me
taueli  was,  aantetasten.  Deze 

had  aan  ecnen  fchech  der  Drufen  zédert  vecle
  jaaren  onderftandgelden  be- 

taald, en  kreeg  thans 'dadelijk  1000  man  hulptroepen.  Doch  jusof  
met  zijn 

léger  naderende,  wilden  de  Drufen  niet  uit 
 de  ftad  trekken,  en  in  het  geheel 

niet  tégen  eenen  Drus  vegten.  Heidar  
trok  hem  met  zijne  fchoone  ka valler ij 

tégcn;& doch  werd  ook  nog  door  zijnen  broeder  verlate
n,  deswégens  genood- 

zaakt de  vlugt  te  némen ,   en  zig  naar  de  Metaueli  in  de  ftreek  van  Acca  t
e  be- 

géven.  Emir  jusof  kon  Badlbek  niet  behouden, 
 door  dien  de  pagt  daar  van 

niet  aan  eenen  palcha,  maar  onmiddellijk  te  Konf
tantinopel  aan  den  fbuan  moet 

betaald  worden.  Hij  gaf  daarom  de  regering  daarvan  o
ver  aan  den  broeder  van 

emir  heidar.  Maar  de  broeders  eenige  maanden  daarna 
 zig  met  elkander  ver- 

dragen hebbende,  aanvaardde  emir  heidar  de  regéring  op  nieuw ,   onder  verzé* 

kerintr  dat  hij  eene  jaarlijkfche  fchatting  aan  emir  ju
sof  zou  betalen,  (eene  be- 

lofte *   die  zelden  lang  gehouden  word)  en  de  naburige 
 Drufen  en  Christenen 

niet  weer  ontrusten.  Naderhand  verdreef  juso
f  ook  de  Metaueli  van  Kcrennk 

en  Hürmel. 

Zulke  kleine  oorlogen  onder  de  pagters  des  fultans  zijn  in  de  Tu
rkfche  ge- 

westen niets  zeldzaams.  De  pafchas  laten  zig  er  niets  aangelegen  zijn,  als  z
ij 

flegts  de  bepaalde  pagt  ontvangen ,   en  die  in  Siriën  hadden  thans  ook  genoeg  te 

doen,  om  alleen  de  hoofdftéden  van  d
it  gewest  cdgen  grooter  opioerlmgen  te

 

verdédigen.  Want  ^   üjsï,  aie  zig  m   Egipten  onafhanghjk  gemaakt  en  Da-
 

masko  reeds  veroverd  had,  had  deze  laatfte  aanftonds 
 wel  weer  moeten  verla- 

ten ,   en  was  ook  weêr  door  zijnen  mededinger,  mohammed
 abu  dahab,  geheet, 

lijk  uit  Egipten  verdréven,  doch  hij  had  veel  geld
  medegenomen,  «.nze^te,  met 

hulp  van  DAHER  OMAR,  den  oorlog  tégen  de  Turkfche
  pafchas  nog  fteeds  voord. 

De  ful tan  had  in  dezen  tijd  zo  veele  troepen  tégen  de  Rusfe
n  te  velde,  dat  hij 

geen  volk  naar  Siriën  kon  zenden.  De  pafchas  alhier  kond
en  alleen  geen  talrijk 

Icuer  te  zamen  brengen ,   maar  hadden  de  Diiilen  van  den  bcig  Libanon  moeten. 

b   “   LU  3   \   Se 
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te  hulp  roepen.  Emir  mansur  had  reeds  veel  geld  van  de  Turken  getrokken,’1 
en  had  zig  reeds  eenige  maaien  met  een  geheel  léger  bij  hen  gevoegd;  doch  was 

ook  telkens  voor  den  flag  weer  terug  getrokken.  Dewijl  nu  jusof  den  Turk- 
fchen  pafchas  veelte  danken  had,  geloofde  men,  dat  de  Drufen  onder  ziine aan- 

voering meer  zonden  uitvoeren.  Derhalven  wqnfchte  depafcha  te  Damasko, 
dat  hij,  in  plaats  van  mansur,  als  regerende  emir  benoemd  wierd,  en  hiertoe 
deed  zig  de  volgende  gelégenheid  op. 

Emir  jusof  ging  naar  Dór  el  kammer ,   om  met  cene  prinfes  uit  het  huis 

Schehab  in  huwlijk  te  treden.  Bij  die  gelegenheid  verzamelden  zig  niet  alleen  de 
voornaamfte  lchechs  der  natie,  inzonderheid  de  aanhangers  van  den  bruidegom, 
maar  ook  veele  voorn aame  Turken  kwamen  met  een  groot  gevolg  denvaard, 
onder  voorwendzel  van  de  bruilofcsplegtigheden  bij  te  wonen.  Emir  mansur 

was  het  oogmerk  der  Osmanli  niet  onbekend;  ook  zag  hij,  welk  een’  grooten 
aanhang  jusof  onder  de  Drufen  had.  Hij  oordeelde  het  derhalven  raadzaam , 
grootmoedig  te  zijn.  Hij  deed  den  ring  met  het  zégel  eens  regérenden  emirs 

van  zijne  hand,  en  gaf  dien  met  veel  piigtplégingen  aan  zijnen  neef  over,  als 
.   den  eenigften ,   die  bij  de  tegenwoordige  omlhndigheden  in  Raat  zou  zijn  ,   om 

de  natie  behoorlijk  te  bevélen  :   emir  jusof  maakte  veel  piigtplégingen  daarté- 
gen; maar  liet  zig  midlerwijl  overréden,  door  de  aanwézende  Turken  en  Dru- 

fen, om  het  zégel,  en  dus  ook  de  regering,  aantenémen.  Emir  mansur  begaf 
zig  daarop  naar  zijne  landgoederen. 

Inu  Leerschte  emir  jusof  over  een  land,  dat  in  grootte,  en  ten  aanzien  der 
menigte  van  dezelfs  inwoners,  met  een  klein  koningrijk  kan  vergeleken  worden; 
en  de  Tui  ken  hadden  aan  hem  ook  eenen  getrouwen  krijgsbevelhebber.  In 
1771  of  1 77  2   >   rukte  bij  met  een  talrijk  léger  naar  den  kant  van  Acca ,   om  Kal- 
la  Juni)  een  klein  kafteel  aan  den  vloed  Kasmie ,   te  veroveren,  het  welk  de 
fchech  daher  en  ali  bey  in  bezit  hadden ,   en  dat  reeds  door  een  aanzienlijk  ~ 
léger  des  pafchas  van  Damasko  belegerd  werd.  Hij  verwagtte  alleenlijk  nog  de 
aankomst  van  eenige  honderd  man  Drufen  van  Hasbela,  om  den  aanval  te  wa- 

gen. Maar  emir  mansur  had  cene  groote  partij ,   namelijk  de  Jesbeki ,   bij  het 
Lgei .   Lezen  vermoedden ,   dat  de  Drufen  van  Hasbeia  getrouwe  aanhangers 
du  I   in  ken  waren:  zij  wilden  derhalven  derzelver  aankomst  niet  afwagten , 
maar  overreedden  emir  jusof,  dat  hij  het  kafteel  aanftonds  zou  aan ta* ten.  Doch 

zo 
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zo  dra  de  fehech  daher  hen  met  zijn  klein  léger  tégentrok,  namen  de  Jesbcki 

de  vlugt ;   de  overige  Drufen ,   welken  niet  wisten ,   hoe  groot  misfchien  het  ge- 

tal zou  zijn  der  geenen ,   die  hunnen  aanvoerder  wilden  onderfteuncn ,   kozen 

insgelijks  het  hazepad;  het  Turkfche  léger,  welk  zag,  dat  de  vijand  de  Dru- 

fen, waarop  zij  zig  verlaten  hadden,  reeds  vervolgde,  geraakte  méde  in  wan- 

orde :   en  zo  trok  het  magtig  léger  der  Turken  en  Drufen  reeds  den  eerften  dag 

12  uuren  verre  terug.  Daher  omar  en  ali  bey  vervolgden  daarop  de  Drufen 

tot  in  hun  gebied,  en  vernielden  veele  dorpen  van  de  aanhangers  des  nieuwen 

emirs.  De  pafcha  van  Damasko  en  emir  jusof  waagden  naderhand  cenen  tweeden 

aanval,  en  dréven  de  verenigde  troepen  van  den  fehech  daher  en  au  bey  ook 

indedaad  terug.  Doch  de  laat  (ten  kregen  kleine  Rukken  gefchut  van  de  Rus- 

fjfche  fchépen ,   die  zig  in  dien  tijd  in  deze  wateren  ophielden.  Zij  namen  de- 

zelven  méde  in  het  veld ;   en  noch  de  Siruche  Turken,  noch  de  Drufen  gewoon 

zijnde ,   in  het  vrije  veld  tégen  kanon  te  vegten ,   werden  zij  ten  tweedemaal  ver- 

ftrooid.  Jus oi'  kwam  andermaal  befchaamd  naar  Dell  el  kammer  terug ,   en  hield 

het  voor  raadzaam  den  emir  mansur  de  regéring  vrijwillig  weer  over tegé ven. 

Ondertusschen  behield  emir  jusof  Dfjebail  en  de  overige  diflrikten ,   uit" 

dewelken  hij  de  Metaueli  verdréven  had ;   en  het  is  zeer  waarfchijnlijk ,   dat  hij 

eerlang  weer  regérende  emir  der  Drufen  zal  worden.  Doch  de  onderdaanen 

zullen  daarbij  niet  gelukkiger  zijn.  De  regérende  emir  hangt  te  veel  af  van  de 

groote  fchechs ;   onder  de  groote  familie  Sehehab  worden  altoos  nog  anderen  ge- 

vonden, die  ook  verhand  en  dapperheid  bezitten  en  regéren  willen  $   daar  zul- 

len altijd  twee  voornaame  partijen  in  de  natie  zijn,  zij  mogen  Kaiji  en  Jemini 

of  Dfjümbelati  en  Jesbeki  genoefnd  worden;  en  daarom  zullen  de  Drufen  ge-- 

ftadig  onlusten  onder  zig  zelven  hebben,  of  ooic  tégen  de  Turkfche  
pafchas  in- 

liet veld  liggen. 

EINDE  VAN  HET  TWEEDE  DEED. 
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